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0 ЗАГАЛЬНИЙ КЛАС 

00 Пролегомена. Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь доктора 

3611. Шульга В. П. Становлення і розвиток племінної справи в тваринництві 

УСРР/УРСР в 30-х — першій половині 80-х рр. ХХ ст. в інтелектуальному просторі 

професора М. А. Кравченка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

[спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Шульга Володимир Петрович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2019. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 37—41 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3440 А] 

 УДК 001.891:636.082](477)"1930/1980"(092) 

002 Друк загалом. Документація. Книги. Авторство 

На ступінь доктора 

3612. Збанацька О. М. Документна евристика в системі соціальних комуніка-

цій: бібліотекознавчий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із 

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

знавство" / Збанацька Оксана Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-

надського, [Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, М-во культури України]. — 

Київ, 2019. — 27 с. — Бібліогр.: с. 19—25 (53 назви). — 100 пр. — [2019-3131 А]

 УДК 002.1:025.135:316.77 

На ступінь кандидата 

3613. Філіппова Н. П. Документно-інформаційні ресурси медичної галузі України: 

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

наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.02 "Документознавство, архівознавство" / 

Філіппова Наталя Павлівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. 

— Київ, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (19 назв). — 100 пр. — [2019-3197 А]

 УДК 002:614](477) 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь доктора 

3614. Чумаченко О. І. Структурно-параметричний синтез гібридних нейрон-

них мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.23 

"Системи та засоби штуч. інтелекту" / Чумаченко Олена Іллівна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 28—37 (84 назви). — 300 пр. — [2019-3598 А] УДК 004.032.26 

На ступінь кандидата 

3615. Шестак Я. В. Методи та моделі підвищення живучості інформаційних 

систем на основі оцінювання зовнішніх впливів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

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

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2019-3439 А] УДК 004.05 
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004.6 Дані. Набори даних 

На ступінь доктора 

3616. Зосімов В. В. Моделі та засоби інтелектуальної обробки даних корпо-

ративних веб-ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

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

В'ячеслав Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 43 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (43 назви). — 100 пр. — [2019-3215 А] 

 УДК 004.659:004.774 

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

На ступінь доктора 

3617. Журавська І. М. Теоретичні основи, методи та засоби створення та 

функціонування швидкодинамічних гетерогенних комп'ютерних мереж критичного 

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

05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Журавська Ірина Миколаївна ; 

Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2019. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—42 (82 назви). — 100 пр. — [2019-3293 А] УДК 004.77 

3618. Савенко О. С. Теорія та практика створення розподілених систем ви-

явлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп'ютерних 

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

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Савенко Олег Станіславович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [Хмельниц. нац. ун-т]. — Львів, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—38 (51 назва). — 100 пр. — [2019-3550 А] УДК 004.75:004.49 

На ступінь кандидата 

3619. Ву Нгок Хуй. Моделі та метод динамічного формування контенту в 

залежності від характеристик системи прийому-передачі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Ву Нгок Хуй ; 

Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-3445 А] УДК 004.738.5.02 

3620. Князєв О. А. Метод адаптивної комплексної фільтрації контенту в 

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

спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Князєв Олександр Андрійович ; Одес. 

нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3853 А] УДК 004.738.5.056.52 

3621. Платоненко А. В. Технологія забезпечення функціональної безпеки 

систем бездротового зв'язку на основі вдосконалення парольних політик : автореф. 

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

технології" / Платоненко Артем Вадимович ; Ін-т телекомунікацій та глобал. інформ. 

простору НАН України, [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — Київ, 2019. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (20 назв). — 110 пр. — [2019-3745 А]

 УДК 004.7.056.523 

3622. Соколов В. Ю. Методи і засоби підвищення інформаційної та функціо-

нальної безпеки безпроводових мереж передавання даних : автореф. дис. на здобуття 

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

Володимир Юрійович ; Ін-т телекомунікацій та глобал. інформ. простору НАН 

України, [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (35 назв). — 110 пр. — [2019-3712 А] УДК 004.7.056 
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004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

3623. Перова І. Г. Інформаційна технологія аналізу медичних даних на основі 

гібридних нейро-фаззі систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / Перова Ірина 

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

інформ. технологій та систем, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Київ, 2019. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (49 назв). — 100 пр. — [2019-3744 А] 

 УДК 004.891.3:616-07 

На ступінь кандидата 

3624. Андрашов А. О. Моделі та методи інформаційної технології оцінювання 

виконання вимог до функціональної безпеки інформаційно-керуючих систем АЕС : 

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

технології" / Андрашов Антон Олександрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-

ського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2019-3721 А] УДК 004.896:621.039 

3625. Бреус Н. М. Інформаційна технологія моделювання рецептур морозива : 

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

технології" / Бреус Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2019. 

— 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—23 (32 назви). — 100 пр. — [2019-

3764 А] УДК 004.891:663.674 

3626. Жернова П. Є. Нечітка кластеризація потоків даних за умов невідомої 

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

05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Жернова Поліна Євгеніївна ; Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2019-2931 А] УДК 004.8.032.26 

3627. Кобилін І. О. Нечітка кластеризація часових рядів в інтелектуальному 

аналізі потоків даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Кобилін Ілля Олегович ; 

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

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2936 А] УДК 004.8.032.34 

3628. Новикова О. О. Інформаційна технологія підтримки прийняття кадрових 

рішень для закладів вищої освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Новикова Олена Олек-

сандрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. акад. Нац. гвардії України М-ва 

внутр. справ України]. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 

(33 назви). — 100 пр. — [2019-3582 А] УДК 004.832.2:[005.95/.96:378.07 

3629. Семко О. В. Інформаційна технологія інтелектуального управління 

маршрутизацією в сенсорних мережах варіативної топології за умов обмежень і 

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

05.13.06 "Інформ. технології" / Семко Олексій Вікторович ; НАН України, Ін-т 

телекомунікацій та глобал. інформ. простору. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—22 (22 назви). — 110 пр. — [2019-3194 А] УДК 004.896 

3630. Шварц М. Є. Гібридні моделі і методи прогнозування рекомендацій для 

інтернет-магазину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / Шварц Михайло 
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Євгенійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3715 А] 

 УДК 004.891:005.521]:[339.372:004.738.5 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

3631. Ткачук Р. Л. Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології 

підготовки оперативного персоналу для роботи в умовах надзвичайних ситуацій : 

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

технології" / Ткачук Ростислав Львович ; Укр. акад. друкарства, [Львів. держ. ун-т 

безпеки життєдіяльності Держ. служби України з надзвичайн. ситуацій]. — Львів, 

2019. — 45 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 36—42 (67 назв). — 100 пр. — [2019-

3512 А] УДК 004.94.032.26:[331.54:614.8 

3632. Шликов В. В. Інформаційна технологія неінвазивного контролю темпе-

ратури серця людини в умовах регульованого охолодження та зігрівання під час 

штучного кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.13.09 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / Шликов Владислав 

Валентинович ; НАН України, МОН України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. 

технологій та систем, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського"]. — Київ, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (48 назв). — 

100 пр. — [2019-3278 А] УДК 004.9:616.127-073.65 

На ступінь кандидата 

3633. Адамов О. С. Моделі і методи захисту кіберпростору на основі аналізу 

великих даних з використанням машинного навчання : автореф. дис. на здобуття 

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

ненти" / Адамов Олександр Семенович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 

Харків, 2019. — 29 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (31 назва). — 

100 пр. — [2019-3041 А] УДК 004.946.5.056.5 

3634. Белікова Т. В. Методи виявлення деструктивного інформаційно-психо-

логічного впливу для інформаційних технологій забезпечення безпеки підлітків : 

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

технології" / Белікова Тетяна Вячеславівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2019-3642 А] 

 УДК 004.9 

3635. Даков С. Ю. Інформаційна технологія програмованого конфігурування 

інформаційно-управляючої системи мобільного зв'язку : автореф. дис. на здобуття 

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

Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2019-3411 А] 

 УДК 004.9:621.396.2 

3636. Конотоп Д. І. Інформаційна технологія створення та супроводження 

узагальненої моделі складних технічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

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

Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 120 пр. — 

[2019-3415 А] УДК 004.94 



   

 
8 

3637. Коцур Д. В. Побудова моделі єдиного алгоритмічного середовища на 

основі діаграми Вороного для розв'язування комплексу задач обробки зображень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 

"Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Коцур Дмитро Вікторович ; Київ. нац. 

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

(12 назв). — 100 пр. — [2019-3417 А] УДК 004.932:004.021 

3638. Медведєв Д. О. Метод ефективного кодування відеокадрів для підви-

щення продуктивності інформаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олегович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — 

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

3662 А] УДК 004.9:621.391.8 

3639. Ніколаєв С. С. Інформаційна технологія безконтактного дистанційного 

визначення варіабельності серцевого ритму людини з відеопотоку : автореф. дис. на 

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

Ніколаєв Сергій Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл., портр. — Бібліогр.: с. 19—21 

(20 назв). — 120 пр. — [2019-3425 А] УДК 004.932 

3640. Ніколаєнко А. Ю. Інформаційна технологія прогнозування термофізіо-

логічного стану людини під час фізичної активності в різних середовищах : автореф. 

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

інформатика і кібернетика" / Ніколаєнко Анастасія Юріївна ; НАН України, МОН 

України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — Київ, 2019. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (26 назв). — 100 пр. — [2019-3262 А] 

 УДК 004.942:612.7 

3641. Сергеєв Д. С. Інформаційна технологія обробки природномовних текстів 

на основі інтеграційного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Сергеєв Данило Сергійович ; Нац. 

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

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2019-3506 А]

 УДК 004.934 

3642. Сукало А. С. Методи моделювання задач цифрової обробки сигналів 

засобами гіперкомплексних обчислень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Сукало 

Аліна Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації, Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 29 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—25 (28 назв). — 100 пр. — [2019-3593 А] 

 УДК 004.942 

3643. Топалов А. М. Спеціалізована комп'ютерна система параметричного 

контролю та керованої стабілізації плавучих споруд : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Топалов Андрій Миколайович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебуду-

вання ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 

(43 назви). — 100 пр. — [2019-3793 А] УДК 004.9 

3644. Череватенко А. П. Інформаційна технологія територіальної сегментації 

ринку послуг на основі моделей і методів мультиплексного розбиття множин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
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технології" / Череватенко Антоніна Павлівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка"]. — Дніпро, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (21 назва). — 95 пр. — [2019-3559 А] УДК 004.9:519.8 

3645. Юр'єв І. О. Методи, моделі та інформаційна технологія управління 

системою надання ІТ-сервісів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Юр'єв Іван Олексійович ; Харків. нац. 

ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-3520 А] УДК 004.94:[005.4:004 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

3646. Гацько А. Ф. Інноваційно-інвестиційні стратегії розвитку потенціалу 

конкурентоспроможності аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : 

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

та упр. підприємствами" / Гацько Анатолій Федорович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 

(33 назви). — 100 пр. — [2019-2890 А] УДК 005.21:005.332.4:631.11 

3647. Григорак М. Ю. Управління розвитком ринку логістичних послуг в 

умовах економіки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Григорак Марія Юріївна ; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 30—37 (65 назв). — 100 пр. — [2019-3088 А] 

 УДК 005.932:005.336.4 

3648. Гусаріна Н. В. Інноваційне забезпечення економічного розвитку під-

приємств в умовах динамічних змін зовнішнього середовища : автореф. дис. на 

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

приємствами" / Гусаріна Наталія Вікторівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 

2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (56 назв). — 100 пр. — [2019-2849 А]

 УДК 005.591.6 

3649. Дробязко С. І. Методологія управління економічною безпекою під-

приємств страхового сектору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дробязко Світлана 

Ігорівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2019. — 38 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (43 назви). — 100 пр. — [2019-3450 А] 

 УДК 005.934:368 

3650. Євтушенко Н. О. Організаційно-економічний механізм консалтингової 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Євтушенко Наталя 

Олександрівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—38 (70 назв). — 100 пр. — [2019-3050 А] 

 УДК 005.942:658.11(477) 

3651. Зеленський К. В. Теоретико-методологічні аспекти моделювання кон-

курентоспроможності спеціалізованих економічних систем : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Зеленський Костянтин Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2019. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 

(56 назв). — 100 пр. — [2019-2894 А] УДК 005.53 



   

 
10 

3652. Квілінський О. С. Управління розвитком промислових підприємств в 

умовах інформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Квілінський Олексій 

Станіславович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (50 назв). — 100 пр. — [2019-3095 А] УДК 005.3:334.716 

3653. Літвінов О. С. Управління розвитком інтелектуального капіталу під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Літвінов Олександр Сергійович ; Одес. нац. 

екон. ун-т. — Одеса, 2019. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (65 назв). — 

100 пр. — [2019-3342 А] УДК 005.336.4 

3654. Панченко В. А. Менеджмент системи кадрової безпеки підприємства: 

оцінювання та прийняття рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Панченко Воло-

димир Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, 

[Львів. торг.-екон. ун-т]. — Львів, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 

(43 назви). — 100 пр. — [2019-2785 А] УДК 005.934:005.95/.96 

3655. Поліщук І. І. Управління маркетинговим потенціалом підприємства за 

умов міжнародної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Поліщук Ірина Ігорівна ; 

Херсон. нац. техн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Херсон, 2019. — 41 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (52 назви). — 100 пр. — [2019-3145 А] 

 УДК 005:658.8 

3656. Солодовнік О. О. Фінансово-економічна безпека публічно-приватного 

партнерства: стратегія захисту інтересів сторін : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Солодовнік Олеся Олександрівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бе-

кетова. — Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38. — 100 пр. — 

[2019-2829 А] УДК 005.934:334.722 

3657. Сосновська О. О. Управління економічною безпекою підприємств 

зв'язку: теорія та методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сосновська Ольга 

Олександрівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (45 назв). — 140 пр. — [2019-3073 А] УДК 005.934:654 

3658. Становська І. І. Методологія антикризового управління проектами на 

основі морфологічного і параметричного аналізу організаційно-технічних систем : 

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

проектами і програмами" / Становська Іраіда Іванівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — 

Одеса, 2019. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (57 назв). — 100 пр. — [2019-

3312 А] УДК 005.8 

3659. Трут О. О. Управління результативністю організації: теоретико-методо-

логічні та прикладні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Трут Ольга Олексіївна ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 2019. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (55 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2019-3435 А] 

 УДК 005.332.8 

На ступінь кандидата 

3660. Брєєва Є. М. Формування соціальної стратегії в системі управління 

туристичними підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Брєєва Євгенія 

Миколаївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2886 А] 

 УДК 005.21:316.47:338.48 

3661. Вардіашвілі А. В. Організаційний механізм маркетингової та логістичної 

діяльності інтегрованих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Вікторівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2019. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2019-2887 А] 

 УДК 005.932+339.138 

3662. Воскобійник С. Я. Управління персоналом у сільськогосподарських 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Воскобійник Соломія Ярославівна ; 

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

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (24 назви). — 100 пр. — [2019-3408 А]

 УДК 005.95/.96:631.1 

3663. Зіновська С. І. Управління ефективністю використання персоналу на 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Зіновська Світлана 

Ігорівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20. — 110 пр. — [2019-2932 А] УДК 005.96:334.716 

3664. Ільїна Т. А. Матричне моделювання логістичних ризиків будівельних 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ільїна Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-2934 А] УДК 005.932:69 

3665. Каміньська Б. Антисипативне управління розвитком промислових 

підприємств за сучасних умов господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Каміньська Божена ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 110 пр. — [2019-2971 А] УДК 005.3:334.716 

3666. Кириченко Т. О. Розвиток людського капіталу в системі управління 

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

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

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

аграр. ун-т]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 

100 пр. — [2019-2896 А] УДК 005.95/.96:631.11 

3667. Лебедко С. А. Механізм забезпечення економічної безпеки транспортних 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лебедко Сергій Андрійович ; Держ. 

ун-т інфраструктури та технологій. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2019-3694 А] УДК 005.934:656.07 

3668. Лозиченко О. М. Інформаційне забезпечення в управлінні промисловим 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лозиченко Олександр 

Миколайович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 110 пр. — [2019-2943 А] УДК 005.92:334.716 
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3669. Макаренко С. С. Формування стратегії розвитку лісогосподарських 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Макаренко Світлана Степанівна ; Нац. 

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

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 110 пр. — [2019-3222 А] 

 УДК 005.21:630*6 

3670. Нестеренко Р. В. Економіко-організаційне забезпечення логістичної 

діяльності підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Роман Васильович ; Укр. інж.-пед. акад. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (15 назв). — [2019-2858 А] УДК 005.932:621 

3671. Нечепуренко Д. С. Модернізація систем автоматизації управління під-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Нечепуренко Дмитро 

Станіславович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (16 назв). — 110 пр. — [2019-2945 А] УДК 005.591.6:62 

3672. Никифорчин М. Д. Управління операційною ефективністю підприєм-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Никифорчин Мар'яна Дмитрівна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3543 А] УДК 005.336.1 

3673. Ольховая І. О. Організаційно-інформаційне забезпечення управління 

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

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

Олександрівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2019-3024 А] УДК 005.92:621.39 

3674. Погребняк Л. П. Стратегія управління виробничими ресурсами аграрних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Погребняк Людмила Павлівна ; 

Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2019-2822 А] УДК 005.21:631.1 

3675. Поплавська О. В. Формування стратегії корпоративної соціальної 

відповідальності підприємств за умов розвитку інтеграційних процесів : автореф. 

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

підприємствами" / Поплавська Ольга Віталіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмель-

ницький, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 

100 пр. — [2019-2978 А] УДК 005.35:621 

3676. Різниченко О. А. Стратегія розвитку аграрних підприємств в умовах 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Різниченко Олена Анатоліївна ; 

Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-2825 А] УДК 005.21:631.1 

3677. Савіна О. Ю. Ціннісно-орієнтоване протиризикове управління порт-

фелями наукомістких проектів підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Юріївна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви). — 100 пр. — [2019-3266 А] 

 УДК 005.8 
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3678. Салавеліс Д. Є. Формування складових конкурентоспроможності 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Салавеліс Дмитро Євгенійович ; 

Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(28 назв). — 100 пр. — [2019-3429 А] УДК 005.332.4 

3679. Скібіцька Л. І. Формування системи антикризового управління на 

авіапромислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Скібіцька Ліана Іванівна ; 

ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(21 назва). — 100 пр. — [2019-3108 А] УДК 005.931.1:629.7 

3680. Тур О. В. Управління стратегічним розвитком підприємства з метою 

підвищення його ринкової стійкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Васильович ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. ун-т харч. технологій]. — Запоріжжя, 2019. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 110 пр. — [2019-3110 А] 

 УДК 005.3:339.137 

3681. Філатова І. О. Інформаційно-аналітичне забезпечення клієнто-орієнто-

ваного управління в системі корпоративної безпеки підприємств будівельної галузі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. 

безпека суб'єктів госп. діяльності" / Філатова Ірина Олександрівна ; Харків. нац. ун-т 

міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2019. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2873 А] 

 УДК 005.346:[005.35:69 

3682. Чорний А. В. Розвиток лідерських компетентностей персоналу ІТ-під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Чорний Антон Валерійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2019-3836 А] УДК 005.963:316.46]:004 

3683. Яремко А. Д. Адаптивне управління антикризовим потенціалом під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Яремко Антон Дмитрович ; Укр. інж.-пед. 

акад. — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. 

— [2019-2839 А] УДК 005.931.1 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 

3684. Князєва В. М. Удосконалення нормативної бази забезпечення енерго-

ефективних режимів роботи насосних агрегатів нафтоперекачувальних станцій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стан-

дартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Князєва Вікторія Миколаївна ; Укр. 

інж.-пед. акад. — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-3177 А] УДК 006.44:622.276.054 

3685. Черняк О. М. Удосконалення кваліметричних методів оцінювання 

безпеки та гігієни праці у виробничих приміщеннях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 

забезп." / Черняк Олена Миколаївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2019. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3398 А] 

 УДК 006.44:331.45 
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06 Організації загального типу 

069 Музеї. Виставки 

На ступінь доктора 

3686. Машталір В. В. Військово-історичне музейництво в Україні: перед-

умови, становлення та розвиток (кінець ХІХ — початок ХХІ століть) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнавство. 

Пам'яткознавство" / Машталір Вадим Віталійович ; НАН України, Укр. т-во охорони 

пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства. — Київ, 2019. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 34—37 (35 назв). — 120 пр. — [2019-2901 А] 

 УДК 069:355](477)"189/201" 

3687. Муравська С. В. Музеї закладів вищої освіти Західної України у кон-

тексті історичного розвитку (ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / 

Муравська Світлана Василівна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та 

культури, Центр пам'яткознавства. — Київ, 2019. — 37 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 30—34 (44 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3142 А] 

 УДК 069:378](477.8)"18/20" 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

3688. Дойчик М. В. Ідея гідності: від Античності до Модерну : (іст.-філос. 

аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.05 

"Історія філософії" / Дойчик Максим Вікторович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Дніпро, 2019. — 37 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2019-3048 А] 

 УДК 1:17.026.4](091) 

3689. Окорокова В. В. Постмодерністське моделювання образу нової соціаль-

ної реальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Окорокова Віра Вікторівна ; Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2019. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 26—30 (45 назв). — 120 пр. — [2019-2861 А] 

 УДК 130.2:316.42]-047.58 

3690. Царенок А. В. Естетичні виміри візантійського аскетизму : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Царенок 

Андрій Вікторович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, [Нац. ун-т 

"Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка]. — Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—32 

(32 назви). — 180 пр. — [2019-2994 А] УДК 111.852:27-585 

На ступінь кандидата 

3691. Віктор І. В. Філософсько-антропологічний аналіз ритуалів : (на матеріалі 

укр. культури) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Віктор Ірина Воло-

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

с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2888 А] УДК 141.319.8:130.2 
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3692. Гребенюк А. В. Міф у контексті сучасної масової культури : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.04 "Філос. 
антропологія, філософія культури" / Гребенюк Арсен Вікторович ; НАН України,  
Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 
Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 120 пр. — [2019-3005 А] 

 УДК 130.2:316.776.2 
3693. Луканова В. В. Феномен пандемії: підґрунтя, сутність, динаміка : (соц.-

філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Луканова Вікторія Вікторівна ; 
Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14. — 
100 пр. — [2019-3138 А] УДК 1:316]:616-036.21 

3694. Парамбуль І. В. Екзистенціалізм у творчості Валер'яна Підмогильного: 
історико-філософський підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 
наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Парамбуль Ірина Віталіївна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — 
[2019-3144 А] УДК 141.32:821.161.2'06.09(092) 

3695. Семко Я. С. Гламур як соціально-філософський феномен українського 
суспільства : автореф. кваліфікац. наук. пр. [тобто дис.] на здобуття наук. ступеня 
канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Семко Яна 
Сергіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 
2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15. — 120 пр. — [2019-3871 А] 

 УДК 130.2:316.3(477) 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

3696. Антоненко Т. Л. Психологічні засади становлення ціннісно-смислової 
сфери особистості майбутнього фахівця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Антоненко Тетяна 
Леонардівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 35—40 (61 назва). — 300 пр. — [2019-3722 А] УДК 159.923.2:378.015.311 

3697. Павелків В. Р. Психогенеза агресивної та деструктивної поведінки в 
підліткових субкультурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Павелків Віталій Романович ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Рівнен. держ. гуманітар. 
ун-т]. — Київ, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41. — 100 пр. — [2019-
3743 А] УДК 159.922.83:316.723]:316.624 

3698. Шевченко Р. П. Система соціально-психологічного супроводу військо-
вослужбовців в умовах трансформаційних змін соціуму : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. 
роботи" / Шевченко Росіна Петрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 
Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 
(42 назви). — 100 пр. — [2019-3758 А] УДК 159.98:364.62-785.14-057.36 

3699. Ятчук М. С. Теорія і практика формування психологічної компетент-
ності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / 
Ятчук Марія Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 
— Харків, 2019. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—42 (46 назв). — 100 пр. — 
[2019-2840 А] УДК 159.9:343.83](477) 
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На ступінь кандидата 

3700. Буйняк М. Г. Формування психологічної готовності вчителів до 

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами : автореф. дис. на 

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

Буйняк Мар'яна Геннадіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-

Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2019. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(20 назв). — 100 пр. — [2019-3245 А] УДК 159.923:[373.5.091.12:37.04 

3701. Карелін П. А. Особливості психологічних меж особистості у різних 

комунікативних контекстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Карелін Павло 

Анатолійович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 2019. — 18 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3175 А] 

 УДК 159.923.2:316.77 

3702. Мартіросян М. В. Копінг-стратегії професійної стійкості особистості 

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Мартіросян Марина Вікторівна ; 

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

с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-3575 А] УДК 159.944:347.965 

3703. Педоренко В. М. Психологічні особливості формування суверенних 

моральних цінностей майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Педоренко Валентина 

Миколаївна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2786 А] 

 УДК 159.922.8:[378.147:159.9 

3704. Цимбал І. В. Психологічні особливості навчання студентів технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами : автореф. дис. на 

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

логія" / Цимбал Інна Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 

освіти дорослих ім. Івана Зязюна, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(23 назви). — 100 пр. — [2019-3558 А] УДК 159.953-057.875:81'243 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання.  

Методологія та логіка науки 

На ступінь доктора 

3705. Ворніков В. І. Конвенціональність в просторі суспільства, що самоорга-

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

"Соц. філософія та філософія історії" / Ворніков Віктор Іванович ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2019. — 31 с. — 

Бібліогр.: с. 24—28. — 120 пр. — [2019-2845 А] УДК 165.725:316.454 

На ступінь кандидата 

3706. Михальчук А. О. Феномен криптографії в контексті розвитку євро-

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

09.00.09 "Філософія науки" / Михальчук Андрій Олександрович ; НАН України, Ін-т 

філософії ім. Г. С. Сковороди, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 

2019. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2019-3101 А] 

 УДК 167:003.26 
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17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь доктора 

3707. Аксьонова В. І. Соціально-філософський сенс гуманістичних обріїв 
європейського простору: український контекст : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 
Аксьонова Віра Ігорівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського". — Одеса, 2019. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28. — 140 пр. — [2019-2841 А]
 УДК 172.16(477:4) 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь доктора 

3708. Петрушкевич М. С. Релігійні комунікації як об'єкт впливу масової 
культури: український контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 
наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Петрушкевич Марія Стефанівна ; Нац. ун-т 
"Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—35 
(42 назви). — 100 пр. — [2019-3465 А] УДК 2-4:316.77]:008](477) 

27 Християнство 

На ступінь доктора 

3709. Христокін Г. В. Методологія православної теології у її парадигмальних 
трансформаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 
09.00.14 "Богослов'я" ; 09.00.11 "Релігієзнавство" / Христокін Геннадій Володи-
мирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 35 с. — Бібліогр.: 
с. 26—30 (44 назви). — 100 пр. — [2019-2834 А] УДК 271.2-1 

На ступінь кандидата 

3710. Хром'як М. В. Рецепція персоналізму Григорія Ниського в сучасній 
теології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.14 
"Богослов'я" / Хром'як Михайло Вячеславович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2019-2919 А]
 УДК 27-1(477)(092) 

28 Іслам 

На ступінь доктора 

3711. Несправа М. В. Радикалізація джихадизму в Європі кінця ХХ — початку 
ХХІ століть: сутність і тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 
наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Несправа Микола Вікторович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 
України]. — Київ, 2019. — 44 с. — Бібліогр.: с. 36—38. — 100 пр. — [2019-3700 А]
 УДК 28-768(4)"199/201" 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія 

На ступінь доктора 

3712. Малиш Л. О. Принципи та правила вимірювання структурних нерівно-

стей у соціології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 
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22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Малиш Ліна Олександрівна ; НАН 

України, Ін-т соціології, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2019. — 25 с. 

— Бібліогр.: с. 22—24 (30 назв). — 100 пр. — [2019-3059 А] УДК 303.22:316.34 

На ступінь кандидата 

3713. Ковальська Є. В. Валідизація використання індексу соціального статусу 

особи в емпіричному соціологічному дослідженні в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.02 "Методологія та методи 

соціол. дослідж." / Ковальська Єлєна Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 

[2019-3815 А] УДК 303.214.3.094.4(477) 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

На ступінь доктора 

3714. Біль М. М. Просторова мобільність населення та її регулювання у 

контексті політики людського розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

політика" / Біль Мар'яна Михайлівна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, [ДУ "Ін-т 

регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України"]. — Вінниця, 2019. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 27—37 (83 назви). — 100 пр. — [2019-3402 А] 

 УДК 314.1:316.444 

На ступінь кандидата 

3715. Беспалова А. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного 

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

спец. 08.00.10 "Статистика" / Беспалова Анна Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3204 А] УДК 311.3:351.712](477) 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

3716. Гордієнко Н. М. Освітні заклади інтернатного типу як агенти кумуляції 

соціалізаційного потенціалу суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-

ра соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Гордієнко Наталія 

Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 

(61 назва). — 100 пр. — [2019-3568 А] УДК 316.614.5:37.018.32 

3717. Яцина О. Ф. Постмодерні трансформації соціально-психологічних 

практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства : автореф. дис. на здобуття 

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

роботи" / Яцина Олена Федорівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — 

Київ, 2019. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—32 (48 назв). — 100 пр. — [2019-3280 А] 

 УДК 316.614.5 

На ступінь кандидата 

3718. Власова Н. Ф. Регіональна специфіка соціального управління фізичною 

культурою і спортом : (на прикладі Запоріз. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Власова 
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Наталія Федорівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3567 А] 

 УДК 316.334.52:796.062](477) 

3719. Дідик Л. А. Трансформації комунікативних практик молоді у соціальних 

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

22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Дідик Лучезара Анатоліївна ; Класич. приват. 

ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3608 А] 

 УДК 316.77:004.77]-053.6/.81 

3720. Козобродова Д. М. Самоорганізація як предмет соціально-філософського 

аналізу : автореф. кваліфікац. роботи [тобто дис.] на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Діна Михайлівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". 

— Одеса, 2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2019-

3854 А] УДК 316.3:165 

3721. Матюхін Д. А. Регіональні особливості соціальних практик сучасної 

української молоді : (на прикладі Запоріз. і Тернопіл. обл.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 

соціології" / Матюхін Дмитро Анатолійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3577 А] 

 УДК 316.334.52-053.6(477) 

3722. Світлов О. Р. Концептуалізація процесуальних та феноменальних 

характеристик міграції в сучасних теоріях соціального простору : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія 

соціології" / Світлов Олександр Романович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3790 А] 

 УДК 316.4:314.15 

3723. Фандєєва Г. К. Віртосфера як новий простір формування соціальних 

ідентичностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Фандєєва Ганна Костян-

тинівна ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, [Держ. закл. "Луган. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 

— 120 пр. — [2019-3157 А] УДК 316.61:004.946 

3724. Шаповал Н. В. Деструктивність влади як соціально-філософська проб-

лема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Шаповал Надія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 

100 пр. — [2019-2958 А] УДК 316.462-021.475.4 

32 Політика 

На ступінь кандидата 

3725. Воронкова А. І. Мода в політичному процесі України: політико-

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

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Воронкова Анастасія Ігорівна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2019-3407 А] УДК 32:316.7](477) 
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321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 

3726. Козьма В. В. Особистісний вимір української політики: історико-

теоретичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 

23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Козьма Василь Васильович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — 

100 пр. — [2019-3778 А] УДК 321.01(477) 

3727. Коцан Р. І. Формування та функціонування радянсько-польського 

кордону у 1921—1939 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 

наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Коцан Роман Ігорович ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 

Чернівці, 2019. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (39 назв). — 100 пр. — [2019-3339 А]

 УДК 321.013((47+57):438)"1921/1939" 

3728. Мацишина І. В. Дискурсні практики конструювання політичної реаль-

ності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 

23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мацишина Ірина Віталіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Київ, 2019. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — 100 пр. — [2019-3578 А] 

 УДК 321.02(477)"1991/2014" 

3729. Смірнова В. О. Політична воля як чинник державотворчої діяльності: 

об'єктивні та суб'єктивні детермінанти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Смірнова Валентина 

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

2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (29 назв). — 100 пр. — [2019-3592 А] 

 УДК 321.02:342 

На ступінь кандидата 

3730. Михайлова І. О. Легітимація державної влади у контексті міжнародної 

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

"Політ. ін-ти та процеси" / Михайлова Інна Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — 

Харків, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2019-3380 А]

 УДК 321-021.412:327 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь доктора 

3731. Горло Н. В. Функціональні та концептуальні моделі політики іреден-

тизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 

"Політ. ін-ти та процеси" / Горло Наталя Віталіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Львів, 2019. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—36 (57 назв). 

— 100 пр. — [2019-3290 А] УДК 323:329.4 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

3732. Горбачов А. В. Моделі політичної поведінки громадян у процесі 

функціонування політичного ринку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

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



   

 
21 

Антон Володимирович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3289 А] 
 УДК 323.2(477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь доктора 

3733. Остап'як В. І. Стратегічне партнерство міжнародних акторів: кон-
цептуальний і прикладний виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

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

Остап'як Василь Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — 120 пр. — [2019-2784 А] 

 УДК 327.5 

На ступінь кандидата 

3734. Зельманович І. І. Політичні механізми врегулювання заморожених 
конфліктів сучасності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Зельманович Іван Іванович ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 

Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3332 А] 
 УДК 327.56 

3735. Наджат С. Курдський фактор в міжнародних відносинах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. 

систем та глобал. розвитку" / Наджат Серушт ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3461 А]
 УДК 327.58(=222.5) 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

3736. Балюк Н. В. Співробітництво ЄС з державами та міжнародними органі-
заціями Латинської Америки та Карибського басейну : автореф. дис. на здобуття 

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

глобал. розвитку" / Балюк Наталія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 130 пр. — [2019-3602 А] 

 УДК 327(4-6ЄС:8=134) 
3737. Ключук Ю. М. Зовнішньополітичні концепції Республіки Польща щодо 

України (1991—2010 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

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

Юля Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (24 назви). — 

100 пр. — [2019-3337 А] УДК 327(438:477)"1991/2010" 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 

3738. Бушева С. М. Етнічний лобізм: теоретико-методологічні засади кон-

цептуалізації на прикладі єврейського лобі у США : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Світлана Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2019-3683 А] УДК 328.184:323.15](73=411.16) 
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329 Політичні партії та рухи 

На ступінь кандидата 

3739. Поппер Л. В. Екологізм як ідеологічний конструкт і суспільно-полі-

тичний рух : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Поппер Леся Вікторівна ; Нац. пед.  

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2019-3789 А] УДК 329.7:502/504 

329(100-87) Політичні партії та рухи в зарубіжних країнах 

На ступінь кандидата 

3740. Лукашенко Є. М. Межі свободи у політичній доктрині лібералізму 

Фрідріха фон Гаєка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Лукашенко Євген Миколайович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 

100 пр. — [2019-3783 А] УДК 329.12(436)"19"(092) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

3741. Гасанов С. С. Структурні трансформації економіки і державних фінансів 

в умовах інституціональної невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Сергій Станіславович ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 

2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 25—38 (118 назв). — 150 пр. — [2019-3646 А] 

 УДК 330.837:330.341.1 

3742. Дорофєєв О. В. Управління економічним розвитком суб'єктів аграрного 

виробництва: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Олександр Вікторович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, 

[Полтав. держ. аграр. акад.]. — Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—

38 (50 назв). — 100 пр. — [2019-2893 А] УДК 330.3:631.1 

3743. Камінський О. Є. Інноваційна парадигма розвитку інформаційної еко-

номіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Камінський Олег 

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

39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (47 назв). — 100 пр. — [2019-3687 А] 

 УДК 330.46 

3744. Прокіп А. В. Теоретико-методологічні засади енергетичної безпеки в 

контексті парадигми сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

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

середовища" / Прокіп Андріан Володимирович ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Нац. 

лісотехн. ун-т України]. — Львів, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 

(34 назви). — 100 пр. — [2019-3673 А] УДК 330.34:620.9-049.5 

3745. Тимошенко М. М. Економічний механізм реалізації стратегії сталого 

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

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тимошенко Микола 
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Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2019. 

— 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (45 назв). — 100 пр. — [2019-3036 А] 

 УДК 330.34:332.14(1-22) 

На ступінь кандидата 

3746. Бень В. П. Система моделей оцінки кредитоспроможності позичаль-

ників-фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Владислав Петрович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2019-3203 А] 

 УДК 330.45:[336.774.3:347.155 

3747. Винярська М. Г. Організаційно-економічні засади реалізації екологічної 

політики України в контексті глобальної зміни клімату : автореф. дис. на здобуття 

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

охорони навколиш. середовища" / Винярська Мар'яна Григорівна ; Нац. ун-т вод. 

госп-ва та природокористування, [Нац. лісотехн. ун-т України]. — Рівне, 2019. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (45 назв). — 100 пр. — [2019-3766 А] 

 УДК 330.15.02:502.17](477):504.7 

3748. Глушач Ю. С. Рейтингування в інституційному механізмі господарських 

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

08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Глушач Юлія Станіславівна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2019-3126 А] УДК 330.341.2 

3749. Кочедикова А. Є. Спеціалізований інструментарій інноваційного роз-

витку будівельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Альона Євгенівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2019-3097 А] 

 УДК 330.341.1:69 

3750. Лисенко О. В. Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансу-

вання операційного періоду підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еко-

номіці" / Лисенко Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ун-т мит. 

справи та фінансів]. — Київ, 2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 60 пр. 

— [2019-3696 А] УДК 330.45:658.14 

3751. Мельник Н. Б. Економіко-математичне моделювання розподілу роздріб-

ного ринку комп'ютерної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Мельник Наталія Богданівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-3623 А] 

 УДК 330.45:[339.372:004.3 

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

На ступінь доктора 

3752. Смутчак З. В. Методологія та практика регулювання міграційних про-

цесів в Україні за умов євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
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Смутчак Зінаїда Василівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 

2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (58 назв). — 100 пр. — [2019-3711 А]

 УДК 331.556.4.025.12:314.15](477) 

На ступінь кандидата 

3753. Вознюк-Богів І. М. Формування кадрового потенціалу фінансового 

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

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

Вознюк-Богів Ірина Миколаївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", 

[ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України"]. — Львів, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2019-3767 А] 

 УДК 331.108:332.122 

3754. Волобоєва І. О. Формування компетентнісної компоненти людських 

ресурсів : (на прикладі банк. установ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 

Волобоєва Ірина Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 

100 пр. — [2019-3848 А] УДК 331.108.43:005.96:336.71 

3755. Горпинченко О. В. Удосконалення організаційно-економічного меха-

нізму професійного розвитку працівників в Україні в умовах інноваційних змін : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Горпинченко Ольга Володимирівна ; Центральноукр. нац. 

техн. ун-т. — Кропивницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(26 назв). — 100 пр. — [2019-3447 А] УДК 331.36:330.341.1](477) 

3756. Кабай В. О. Мотивація трудової міграції населення та механізми її 

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

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

Вікторія Олегівна ; Центральноукр. нац. техн. ун-т. — Кропивницький, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2895 А] 

 УДК 331.556.4:005.13](477) 

3757. Левандовська Н. І. Компенсаційний механізм підвищення ефективності 

праці персоналу підприємств з виробництва будівельних матеріалів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка 

праці, соц. економіка і політика" / Левандовська Наталія Іванівна ; Центральноукр. 

нац. техн. ун-т. — Кропивницький, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2019-2940 А] УДК 331.101.3:691 

3758. Маклаков С. М. Соціально-економічна мотивація персоналу підприєм-

ства в умовах інноваційних змін в економіці : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

економіка і політика" / Маклаков Сергій Миколайович ; Центральноукр. нац. техн. 

ун-т. — Кропивницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2019-2899 А] УДК 331.101.3.08:330.341.1 

3759. Махонюк О. В. Формування та розвиток ринку міграційних послуг в 

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

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Махонюк Олександр 

Володимирович ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, [ДУ "Ін-т регіон. дослідж. 

ім. М. І. Долішнього НАН України"]. — Вінниця, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2019-3422 А] 

 УДК 331.556.4:330.123.6](477) 
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3760. Міщук Н. В. Організаційно-економічне регулювання розвитку освіти в 
системі конкурентоспроможності молоді на ринку праці України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Міщук Наталія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2019-
3819 А] УДК 331.5.021-053.81:351.851](477) 

3761. Чакалова К. О. Організаційно-економічний механізм функціонування та 
розвитку внутрішнього ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Чакалова Ксенія Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(20 назв). — 100 пр. — [2019-3877 А] УДК 331.5.025.12 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

3762. Галаченко О. О. Регіональна політика розвитку сфери санаторно-
курортних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 
08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Галаченко Олександр 
Олександрович ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН 
України". — Львів, 2019. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 
(40 назв). — 100 пр. — [2019-3645 А] УДК 332.14:[614.215:615.834/.835 

3763. Грещук Г. І. Еколого-економічні засади землевпорядного забезпечення 
сталого використання земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природо-
користування та охорони навколиш. середовища" / Грещук Галина Ігорівна ; Львів. 
нац. аграр. ун-т. — Львів, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (46 назв). — 
100 пр. — [2019-3006 А] УДК 332.36:631/635 

3764. Жученко А. М. Концептуальні засади сталого розвитку регіонів України 
в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Жученко Андрій 
Михайлович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 
2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (45 назв). — 100 пр. — [2019-2810 А]
 УДК 332.14(477) 

3765. Переверзєва А. В. Комплексний розвиток людських ресурсів тери-
торіальних громад в умовах децентралізації: регіональний вимір : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і 
регіон. економіка" / Переверзєва Анна Василівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернад-
ського, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 
(38 назв). — 100 пр. — [2019-2863 А] УДК 332.13:331.5]:352 

3766. Полякова Ю. В. Інноваційні засади підвищення конкурентоспромож-
ності регіонів України в процесі євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 
Полякова Юлія Володимирівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж.  
ім. М. І. Долішнього НАН України". — Львів, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—36 (69 назв). — 100 пр. — [2019-2789 А] УДК 332.14(477):339.92(4) 

На ступінь кандидата 

3767. Ахромкін А. О. Розбудова регіональної енергетичної політики на засадах 
енергоефективності та енергозбереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 
Ахромкін Андрій Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Держ. 
ун-т "Житомир. політехніка"]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2019-3363 А] 

 УДК 332.14:620.9 

3768. Довба І. В. Регіональний вимір інноваційного розвитку : автореф. дис. на 

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

регіон. економіка" / Довба Іванна Василівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 

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

[2019-3214 А] УДК 332.1:330.341.1 

3769. Заблодська Д. В. Розвиток міжрегіонального співробітництва в умовах 

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Заблодська Дар'я 

Вадимівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Ін-т екон.-прав. дослідж. 

НАН України]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2019-3328 А] УДК 332.14(477):339.92(4) 

3770. Заячківська Б. Б. Еколого-економічне моделювання раціонального 

сільськогосподарського землекористування в умовах Прикарпаття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природо-

користування та охорони навколиш. середовища" / Заячківська Богданна Богданівна ; 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3010 А] 

 УДК 332.3:631/635](477.86) 

3771. Криштопа М. В. Модернізація економіки регіону на основі його 

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Криштопа Максим 

Валерійович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2019-2813 А] 

 УДК 332.146.2 

3772. Куцаб П. Фінансове забезпечення розвитку транскордонного співробіт-

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

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Куцаб Пйотр ; НАН України, ДУ "Ін-т 

регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". — Львів, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-2778 А] 

 УДК 332.13:339.94]:336 

3773. Міца В. В. Регіональний вимір організаційно-економічного забезпечення 

розвитку сектору малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Владислав Володимирович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2019-3261 А] 

 УДК 332.14:334.012.61-022.51](477) 

3774. Потапенко Т. П. Кластерна політика розвитку будівельного комплексу 

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

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

Петрівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2019-2864 А] 

 УДК 332.14:69](477) 

3775. Скібська К. О. Соціалізація процесу кластероутворення в регіональному 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
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"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Скібська Катерина Олександрівна ; 

Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(21 назва). — 100 пр. — [2019-2909 А] УДК 332.14:334.758 

3776. Фера-Клемонца О. Ю. Організаційно-економічні засади продовольчого 

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Фера-Клемонца Оксана 

Юріївна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3394 А] УДК 332.14.024:338.439 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

3777. Маслій Н. Д. Інтеграційні форми розвитку підприємств сфери зв'язку та 

інформатизації: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Маслій Наталя Дмитрівна ; Держ. ун-т телекомунікацій, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—38 (75 назв). — 100 пр. 

— [2019-3019 А] УДК 334.76-044.247:654 

На ступінь кандидата 

3778. Чопик О. В. Економічний розвиток суб'єктів підприємництва приміських 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Чопик Олександр Володимирович ; Приват. 

ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3835 А]

 УДК 334.7.02:[332.14:911.375.635 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

3779. Боярко І. М. Рахівництво у фінансах підприємств в умовах інформа-

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

спец. 08.00.08 "Фінанси, гроші і кредит" [тобто "Гроші, фінанси і кредит"] / Боярко 

Ірина Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 30—37. — 100 пр. — [2019-3763 А] УДК 336.11:658.14/.17 

3780. Долозіна І. Л. Податково-бюджетні дисбаланси в розвитку субнаціо-

нальної ланки публічних фінансів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Долозіна Ірина Леонідівна ; 

Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2019. — 40, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (37 назв). — 100 пр. — [2019-3251 А]

 УДК 336.22:336.14].053.2 

3781. Загірняк Д. М. Прагматизм фінансово-економічного розвитку вищої 

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

екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" ; 

08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Загірняк Денис Михайлович ; Харків. нац. екон. 

ун-т ім. Семена Кузнеця, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — 

Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (56 назв). — 100 пр. — [2019-

2851 А] УДК 336:378.014.543 

3782. Кузькін Є. Ю. Теоретико-методологічне забезпечення розширення 

фіскального простору місцевого самоврядування в умовах фінансової децентра-
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лізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Кузькін Євген Юрійович ; Харків. нац. екон. ун-т 

ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 

(39 назв). — 100 пр. — [2019-3615 А] УДК 336.14.012.7-045.52:352 

3783. Слатвінська М. О. Фіскальна політика в умовах модернізації фінансової 

системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Слатвінська Марина Олександрівна ; Одес. нац. екон. ун-т. 

— Одеса, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (53 назви). — 100 пр. — 

[2019-3152 А] УДК 336.22.02 

3784. Шолойко А. С. Трансформація інфраструктури страхового ринку Украї-

ни в умовах фінансової глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шолойко Антоніна Сергіїв-

на ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(55 назв). — 150 пр. — [2019-3079 А] УДК 336.76:368.021(477) 

3785. Яцух О. О. Домінанти фінансового забезпечення діяльності сільськогос-

подарських підприємств: теорія, методологія і практика : автореф. дис. на здобуття 

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

Олексіївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [Таврійс. держ. агротехнол. 

ун-т]. — Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (55 назв). — 100 пр. 

— [2019-3640 А] УДК 336:631.16 

На ступінь кандидата 

3786. Белянко Л. Л. Стрес-тестування кредитного ризику банків : автореф. 

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

кредит" / Белянко Лідія Леонідівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2019. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2019-

3841 А] УДК 336.717:005.334 

3787. Босенко О. С. Управління державним та гарантованим державою боргом 

як складова євроінтеграційного процесу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олександр Сергійович ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 

2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 150 пр. — [2019-3207 А] 

 УДК 336.276(477):339.92(4) 

3788. Дмитренко Т. Л. Фінансовий моніторинг вексельного обігу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Дмитренко Тетяна Леонідівна ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. 

упр.". — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). 

— 100 пр. — [2019-3172 А] УДК 336.717.6 

3789. Козакевич О. Р. Фіскальна політика у забезпеченні стабільності валют-

ного ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Козакевич Ольга Романівна ; Львів. нац. 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3777 А] 

 УДК 336.02:336.748](477) 

3790. Коноваленко Д. В. Дефіцит сектору загального державного управління 

та його прогнозування в системі управління державними фінансами : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
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кредит" / Коноваленко Дмитро Валерійович ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. 

фінанс. упр.". — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 

150 пр. — [2019-3178 А] УДК 336.143.232 

3791. Кузьмук С. Г. Біхевіористичні фінанси: теоретична концептуалізація та 

закономірності використання в економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Кузьмук 

Світлана Григорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-3855 А] 

 УДК 336.018 

3792. Мельник Т. В. Монетарне регулювання розвитку банківської системи 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Мельник Тетяна Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. 

справи". — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2019-3742 А] УДК 336.71.025.12:336.74](477) 

3793. Палійчук Т. В. Фіскальна децентралізація та механізми її реалізації в 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Палійчук Тетяна Володимирівна ; Держ. навч.-наук. 

установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2019. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

22 (46 назв). — 150 пр. — [2019-3307 А] УДК 336.012.7-045.52(477) 

3794. Пасічник В. А. Фінансово-бюджетна політика у системі макроекономіч-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пасічник Володимир Андрійович ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2019-2862 А] УДК 336.14.02:330.101.541.025.12 

3795. Пилип'юк Я. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку еко-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пилип'юк Ярина Василівна ; Львів. нац. 

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

с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2019-2787 А] УДК 336.02:330.341.1](477) 

3796. Райнова Л. Б. Оподаткування доходів фізичних осіб в контексті со-

ціальної справедливості та ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Райнова Лариса 

Борисівна ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". — Київ, 2019. — 

24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (32 назви). — 150 пр. — [2019-3191 А] 

 УДК 336.226.11 

3797. Соловаров А. В. Боргова безпека банківського сектору економіки Украї-

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

фінанси і кредит" / Соловаров Андрій Валерійович ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". 

— Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (14 назв). — 100 пр. — [2019-

3874 А] УДК 336.71(477) 

3798. Стадник А. С. Механізм державного антикризового регулювання банків-

ської системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Стадник Антон Сергійович ; Сум. держ. 

ун-т. — Суми, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2019-3473 А] УДК 336.71.025.12 

3799. Уткіна О. В. Система управління банківськими ризиками легалізації 

доходів, отриманих злочинним шляхом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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



   

 
30 

Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2019-3795 А] УДК 336.71:005.334 
3800. Хоружий Д. Г. Механізм запобігання фінансовим кризам у банківському 

секторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Хоружий Дмитро Григорович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 
— Київ, 2019. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-
2833 А] УДК 336.71.05 

3801. Чернишов В. В. Формування системи фінансової діагностики суб'єктів 
господарювання промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Чернишов Володимир Васильович ; 
Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2019-3714 А] УДК 336.02:334.716 

3802. Чугунов О. І. Формування місцевих бюджетів у системі фінансово-
економічного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Чугунов Олексій Ігорович ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (28 назв). — 100 пр. — [2019-3879 А] УДК 336.143.2:352 

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління  

та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

3803. Корінь М. В. Теоретико-методологічні аспекти розвитку інфраструктури 
залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Корінь Мирослава Василівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 
2019. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—40 (56 назв). — 150 пр. — [2019-3690 А] 

 УДК 338.49:656.2]:339.92 
3804. Танащук К. О. Теоретико-методологічні засади державного регулюван-

ня тарифоутворення в сфері телекомунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Танащук 
Катерина Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2019. — 44 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—40 (54 назви). — 120 пр. — [2019-3035 А] 

 УДК 338.46:621.39]:330.133.025.12 
3805. Чукурна О. П. Маркетингове ціноутворення машинобудівних під-

приємств в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чукурна Олена Павлівна ; 
Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—35 
(74 назви). — 120 пр. — [2019-2995 А] УДК 338.534:621 

3806. Шевченко І. Ю. Регулювання розвитку автомобілебудування на засадах 
гармонізаційного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шевченко Інна Юріївна ; ВНЗ 
"Нац. акад. упр.", [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Київ, 2019. — 39 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 28—37 (75 назв). — 100 пр. — [2019-3320 А] УДК 338.47:629.33 

3807. Ярмоленко Ю. О. Сталий розвиток аграрного виробництва в умовах 
цифровізації: теорія, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ярмоленко Юлія 
Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки". — Київ, 2019. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (49 назв). — 
120 пр. — [2019-3880 А] УДК 338.432:330.341.1 
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На ступінь кандидата 

3808. Анопрієнко Т. В. Моделі державного регулювання проведення грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Анопрієнко Тетяна Володимирівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — 

Харків, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). 

— 100 пр. — [2019-3281 А] УДК 338.242.4:332.64 

3809. Жорж Аль Жаммаль. Стратегія мінімізації корупційних ризиків в 

системі забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання : автореф. дис. 

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

госп. діяльності" / Жорж Аль Жаммаль ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бе-

кетова, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Харків, 2019. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2019-2771 А] 

 УДК 338.24:[351.863:343.35 

3810. Крилов Я. О. Регулювання ринку зерна в умовах глобалізації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 

нац. госп-вом" / Крилов Ярослав Олегович ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(14 назв). — 100 пр. — [2019-3658 А] УДК 338.439.5:633.1 

3811. Кухно С. А. Формування конкурентоспроможності гірничо-металургій-

ного комплексу України в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Сергій Анатолійович ; Донец. держ. ун-т упр. — Краматорськ (Донец. обл.), 2019. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2019-

3419 А] УДК 338.45:669:005.332.4 

3812. Садюк А. В. Лібералізація ціноутворення у потенційно конкурентних 

секторах діяльності залізничних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Садюк Андрій Валентинович ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій. — Київ, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2019-3389 А] УДК 338.51.012.4:656.2.07 

3813. Хачатурян Б. О. Управління витратами в системі менеджменту конку-

рентоспроможності суб'єктів агробізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Баграт Олегович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2019-2918 А]

 УДК 338.512:631.11 

3814. Цуркан Н. Г. Оцінка вартості підприємств рекреаційної діяльності : 

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

та упр. підприємствами" / Цуркан Наталя Генадіївна ; Полтав. держ. аграр. акад. — 

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

2836 А] УДК 338.486.3:330.13 

338(100-87) Економічне становище зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

3815. Салаєв К. Г. Економічна безпека Азербайджану в умовах інформа-

ційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Салаєв Кянан Гаджи огли ; Київ. 

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

(18 назв). — 100 пр. — [2019-3466 А] УДК 338.2:351.863](479.24) 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

3816. Мельников О. В. Регулювання сталого розвитку інформаційної сфери 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мельников Олександр Валерійович ; Держ. 

навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 25—36 (82 назви). — 150 пр. — [2019-3225 А] 

 УДК 338.23.025.12:004](477) 

3817. Патика Н. І. Конкурентоспроможність сільського господарства України 

в умовах міжнародної економічної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

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

економіки". — Київ, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (50 назв). — 

120 пр. — [2019-3264 А] УДК 338.433(477):339.92 

3818. Петриченко О. А. Розвиток молокопродуктового підкомплексу в 

агропромисловому виробництві України: теорія, методологія, організація : автореф. 

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

нац. госп-вом" / Петриченко Олександр Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2019. — 36 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 30—33 (35 назв). — 100 пр. — [2019-3386 А] 

 УДК 338.436:637.1](477) 

3819. Сидорчук О. Г. Державне регулювання системи соціальної безпеки в 

національній економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сидорчук Ористлава 

Григорівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Львів. регіон. ін-т держ. упр. 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Київ, 2019. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—40 (56 назв). — 100 пр. — [2019-3195 А] 

 УДК 338.24:351.862.8](477) 

3820. Степанова К. В. Теоретико-методологічні основи формування політики 

розвитку морегосподарської діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Степанова Катерина Вячеславівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. 

дослідж. — Одеса, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—33 (92 назви). — 

100 пр. — [2019-2870 А] УДК 338.4.02(477:26) 

3821. Стоянець Н. В. Управління сталим розвитком аграрного сектора 

економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Стоянець Наталія Валеріївна ; Сум. держ. ун-т, 

[Сум. нац. аграр. ун-т]. — Суми, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 

(38 назв). — 100 пр. — [2019-2830 А] УДК 338.43(477) 

3822. Шпильова Ю. Б. Сталий розвиток сільських територій України в умовах 

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

[спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-

вища" / Шпильова Юлія Борисівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки 
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природокористування та сталого розвитку НАН України". — Київ, 2019. — 44 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—41 (67 назв). — 100 пр. — [2019-3799 А] 

 УДК 338.24:35.071.6](477-22) 

На ступінь кандидата 

3823. Возненко А. А. Державне регулювання стратегічних секторів націо-

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Возненко Андрій Анатолійович ; Держ. 

навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 150 пр. — [2019-3210 А] 

 УДК 338.24:[338.4-029:005.21]](477) 

3824. Глізнуца М. Ю. Управління розвитком інноваційного потенціалу 

України та її регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Глізнуца Марина Юріївна ; НАН 

України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т"]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 

100 пр. — [2019-2806 А] УДК 338.2:330.341.1](477) 

3825. Дмитрук М. І. Організаційно-економічні засади розвитку виноградар-

ства в підприємствах півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Ілліч ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2019. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2019-3772 А] 

 УДК 338.43:634.8](477.7) 

3826. Кириченко К. І. Державне регулювання національної економіки України 

з урахуванням соціо-економіко-політичних взаємозв'язків : автореф. дис. на здобуття 

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

Кириченко Костянтин Іванович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2019. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — [2019-2811 А] 

 УДК 338.242.4:316.334](477) 

3827. Коломієць С. А. Формування та розвиток сільськогосподарської об-

слуговуючої кооперації в агропромисловому виробництві України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Коломієць Світлана Анатоліївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-

кучаєва. — Харків, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2019-3372 А] УДК 338.436(477) 

3828. Костьов'ят Г. І. Державна політика стимулювання соціально-економіч-

ного розвитку в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Костьов'ят Ганна 

Ігорівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3338 А] 

 УДК 338.2(477):339.92(4) 

3829. Крук Ю. Ю. Економічні засади забезпечення розвитку стивідорної 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Крук Юрій Юрійович ; НАН 

України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2814 А] 

 УДК 338.22:656.615.078](477) 

3830. Нешкумай А. А. Формування цілісного промислового комплексу 

національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Нешкумай Аліна Анатоліївна ; 

НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — 

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

2904 А] УДК 338.45(477) 
3831. Прокоф'єва Г. С. Формування механізму економічного розвитку в 

умовах децентралізації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Прокоф'єва 
Ганна Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2019-2790 А] 

 УДК 338.2.012.7-045.52(477) 
3832. Стариченко Є. М. Прогнозування рівня продовольчої безпеки України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Стариченко Євгеній Михайлович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, 
[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 
2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-2792 А]
 УДК 338.27:351.863](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова  

економіка. Світове господарство 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь кандидата 

3833. Куденко О. В. Сегментація ринку в маркетингу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. під-
приємствами" / Куденко Олексій Віталійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3016 А] УДК 339.138 

3834. Серов О. О. Науково-методичне забезпечення реформування ринків 
послуг з управління житловим фондом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Серов Олексій 
Олегович ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2019. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2827 А] 

 УДК 339.13:332.871 
3835. Щербина А. А. Балансова модель розвитку ринку житлово-комунальних 

послуг з урахуванням платоспроможності споживачів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприєм-
ствами" / Щербина Андрій Анатолійович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва 
ім. О. М. Бекетова, [Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки М-ва екон. 
розвитку і торгівлі України]. — Харків, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2878 А] УДК 339.13:332.87 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь доктора 

3836. Панченко В. Г. Неопротекціонізм у міжнародній економічній політиці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во 
і міжнар. екон. відносини" / Панченко Володимир Григорович ; Донец. нац. ун-т 
ім. Василя Стуса, [Маріупол. держ. ун-т]. — Вінниця, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—38 (71 назва). — 100 пр. — [2019-2977 А] 

 УДК 339.54.012.435-044.245 
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На ступінь кандидата 

3837. Шолом А. С. Глобальна інституціоналізація системи міжнародної 

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

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Шолом Аліна Сергіївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2019-3600 А] УДК 339.5:330.341.2 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

3838. Ніконенко У. М. Трансформація макроекономічної політики країн-

експортерів сировинних ресурсів в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Ніконенко Уляна Михайлівна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, [Укр. 

акад. друкарства]. — Вінниця, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(54 назви). — 100 пр. — [2019-3426 А] УДК 339.97:339.172 

3839. Приятельчук О. А. Соціалізація економічної моделі держав Скандинав-

ського регіону світового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Приятельчук 

Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (40 назв) та в тексті. — 130 пр. — [2019-3308 А] 

 УДК 339.92(48):330.342.146 

На ступінь кандидата 

3840. Бех К. А. Глокальні виміри розвитку маркетингу ТНК : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Бех Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв) та в тексті. — 110 пр. 

— [2019-3282 А] УДК 339.9:339.138 

3841. Мурашова А. О. Вплив глобалізації на структуру соціально-економічних 

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

08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Мурашова Анна Олегівна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(14 назв). — 100 пр. — [2019-3382 А] УДК 339.9:364.2 

3842. Панова І. О. Екологічний імператив розвитку глобальної економічної 

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

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Панова Ірина Олексіївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(17 назв). — 100 пр. — [2019-3627 А] УДК 339.9:502/504 

3843. Усик І. О. Структурна трансформація моделі розвитку економіки Украї-

ни в умовах глобалізаційних викликів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Усик Ігор 

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

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2019-2954 А] 

 УДК 339.9:330.341.4(477) 

3844. Ціолковська С. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств агробіз-

несу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
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"Економіка та упр. підприємствами" / Ціолковська Софія Ігорівна ; Львів. нац. аграр. 

ун-т. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2019-2876 А] УДК 339.944:631.1 
3845. Шкурат М. Є. Трансформація системи менеджменту персоналу між-

народних компаній в умовах соціо-культурної глобалізації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Шкурат Марія Євгенівна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. — 
Вінниця, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-
2799 А] УДК 339.944:005.95/.96 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

3846. Софінська І. Д. Філософсько-правова доктрина громадянства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / 
Софінська Ірина Дмитрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 40 с. 
— Бібліогр.: с. 32—36 (51 назва). — 100 пр. — [2019-2911 А] УДК 340.12:342.71 

На ступінь кандидата 

3847. Гудим Л. Я. Правова ідентичність: філософсько-правовий вимір : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія 
права" / Гудим Любомир Ярославович ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та 
права ім. Леоніда Юзькова, [Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права"]. — 
Хмельницький, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3089 А]
 УДК 340.12 

3848. Козак І. Б. Філософсько-правова кваліфікація конфліктної комунікації 
сторін у судовому процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Козак Ірина Богданівна ; Хмельниц. 
облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова, [Приват. ВНЗ "Львів. ун-т 
бізнесу та права"]. — Хмельницький, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2019-3096 А] УДК 340.12 

3849. Павлюк А. Г. Матеріально-правове відведення: нормативне конститую-
вання та методологічне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Павлюк Анатолій Григорович ; 
Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. — Хмель-
ницький, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3347 А]
 УДК 340.12 

3850. Піх Ю. А. Загальна характеристика секуляризації і десекуляризації 
правових систем релігійного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 
учень" / Піх Юлія Андріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. держ. ун-т 
внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Львів, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2019-2906 А] УДК 340.12 

3851. Суходольська А. А. Реалізація права на свободу переміщення: 
теоретико-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 
Суходольська Анастасія Андріївна ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила", [Львів. ун-т 
бізнесу та права]. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 130 пр. — [2019-2793 А] УДК 340.132:342.721 
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3852. Фаст О. О. Внесок середньовічної правової думки у формування кон-

цепції верховенства права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Фаст Олексій Олександрович ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила", 

[Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Івано-Франківськ, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3111 А] УДК 340.12 

3853. Шевчук Л. В. Динаміка змісту правової ідеології в українському консти-

туційному законодавстві: історико-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 

історія політ. і прав. учень" / Шевчук Любомир Васильович ; Приват. ВНЗ "Ун-т 

короля Данила". — Івано-Франківськ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). 

— 100 пр. — [2019-3116 А] УДК 340.12:342(477) 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 

3854. Капіца Ю. М. Уніфікація і гармонізація законодавства з охорони прав 

інтелектуальної власності держав-членів ЄС та законодавство України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Капіца Юрій Михайлович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Центр дослідж. інтелект. власності та трансферу 

технологій НАН України]. — Київ, 2019. — 43 с. — Бібліогр.: с. 34—41. — 110 пр. 

— [2019-3335 А] УДК 341.96:347.77/78](4-6ЄС+477) 

3855. Цірат Г. В. Уніфікація норм міжнародного приватного повітряного 

права: сучасний стан та тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Цірат Ганна Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (44 назви). — 100 пр. — [2019-2957 А]

 УДК 341.96:341.226 

На ступінь кандидата 

3856. Біла-Кисельова А. А. Узгодження універсальних і регіональних стан-

дартів прав людини в судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Біла-Кисельова Анна Анато-

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

с. 13—16 (26 назв). — 100 пр. — [2019-2923 А] УДК 341.231.14:347.9(477) 

3857. Галаган С. О. Міжнародно-правове регулювання створення та функціо-

нування зон вільної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Галаган Сергій Олександрович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

110 пр. — [2019-3367 А] УДК 341.241.8 

3858. Даниленко Д. В. Уніфікація колізійних норм про перевезення морем 

пасажирів та їх багажу в міжнародному приватному праві : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; 

сімейне право; міжнар. приват. право" / Даниленко Дмитро Віталійович ; Приват. 

ВНЗ "Ун-т короля Данила". — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—

16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3090 А] УДК 341.9:347.795.4 

3859. Дідовець О. М. Правове регулювання транскордонної сек'юритизації 

активів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
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"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Дідовець 

Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2928 А] УДК 341.96:347.7 

3860. Маловацький О. В. Міжнародно-правова відповідальність держави за 

знищення цивільного повітряного судна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Маловацький Олексій 

Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2019. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2019-3622 А] УДК 341.23:341.226 

3861. Тулба К. Г. Правове регулювання міжнародних поїздок громадян у між-

народних договорах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Тулба Катерина Григорівна ; НАН України, 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—

21 (9 назв). — 100 пр. — [2019-3594 А] УДК 341.215.4:341.241](477) 

3862. Яцишин М. Ю. Міжнародно-правове співробітництво у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Яцишин Марта Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2019-3120 А] УДК 341.4:[343.3:004.946.5.056 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 

3863. Дорофеєва Л. М. Адміністративно-правове регулювання організації та 

діяльності митних органів в контексті євроінтеграційного вибору України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Дорофеєва Лілія Максимівна ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т", [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — 

Ужгород, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—37 (72 назви). — 100 пр. — [2019-2850 А]

 УДК 342.95:351.713.07](477) 

3864. Карелін В. В. Адміністративно-правові режими у сфері організації вико-

нання покарань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Карелін Владислав 

Володимирович ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ, [Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Одеса, 2019. — 37 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 30—34. — 100 пр. — [2019-3218 А] УДК 342.95:343.8 

3865. Мота А. Ф. Теорія і практика протидії нелегальній міграції органами 

Державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Мота Андрій Федорович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельниць-

кого]. — Львів, 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 28—34 (52 назви). — 100 пр. — [2019-

3785 А] УДК 342.98:351.746.1:343.343.6](477) 

3866. Писаренко Н. Б. Концептуальні основи адміністративного судочинства в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Писаренко Надія Борисівна ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 38 с. — Бібліогр.: с. 28—

35 (52 назви). — 100 пр. — [2019-3868 А] УДК 342.95:347.998.85](477) 

3867. Подоляка С. А. Адміністративно-правове забезпечення протидії корупції 

в органах прокуратури в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 



   

 
39 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Подоляка Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ПрАТ "ВНЗ 

"Міжрегіон. акад. упр. персоналом"]. — Київ, 2019. — 37 с. — Бібліогр.: с. 29—33 

(56 назв). — 100 пр. — [2019-3387 А] УДК 342.951:343.35:347.963](477) 

3868. Сарибаєва Г. М. Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони 

здоров'я: теоретико-правові засади систематизації нормативно-правових актів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сарибаєва Ганна Миколаївна ; 

Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 33 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (37 назв). — 

100 пр. — [2019-2908 А] УДК 342.951:614 

3869. Сибіга О. М. Адміністративно-правове забезпечення та судовий захист 

права особи на доступ до публічної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Сибіга Олександр Миколайович ; Запоріз. нац. ун-т, [Ужгород. нац. 

ун-т]. — Запоріжжя, 2019. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (29 назв). — 100 пр. — 

[2019-2828 А] УДК 342.922:002-027.555 

3870. Скороход І. В. Адміністративно-правове регулювання податкової 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Скороход 

Ігор Володимирович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 

2019. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—27 (35 назв). — 100 пр. — [2019-2868 А] 

 УДК 342.95:336.22](477) 

3871. Топчій О. В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної 

безпеки неповнолітніх в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Топчій 

Оксана Василівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2019. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 29—32 (34 назви). — 100 пр. — [2019-2871 А] 

 УДК 342.95:[342.726-053.2:316.77-049.5]](477) 

3872. Хитра О. Л. Адміністративно-правові засади реагування на кризові 

ситуації, що загрожують національній безпеці України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Хитра Олександра Леонтіївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та 

права". — Львів, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—35 (58 назв). — 100 пр. — [2019-

3436 А] УДК 342.95:338.124.4-043.4](477) 

3873. Хрідочкін А. В. Публічне адміністрування у сфері інтелектуальної 

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" / Хрідочкін 

Андрій Вікторович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 26—31 (55 назв). — 100 пр. — [2019-2835 А] УДК 342.9:347.77/.78](477) 

3874. Щокін Р. Г. Публічне адміністрування у галузі освіти України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Щокін Ростислав Георгійович ; ПрАТ "ВНЗ 

"Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 

(36 назв). — 100 пр. — [2019-3118 А] УДК 342.9:37](477) 

На ступінь кандидата 

3875. Александров М. Є. Адміністративно-правове регулювання у сфері 

безпечності промислової продукції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 
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право" / Александров Михайло Євгенович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — 

Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — 

[2019-3321 А] УДК 342.951:338.45-049.5 

3876. Байрак В. В. Адміністративно-правове регулювання організації діяль-

ності капітана на водному транспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Байрак Віталій Віталійович ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. 

справ, [Ін-т законодавства Верховної Ради України]. — Одеса, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-3201 А] УДК 342.98:347.793-057.17 
3877. Бакал М. А. Правове регулювання обов'язкових платежів, що пов'язані з 

отриманням спадщини та дарунків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Бакал Мальвіна Анатоліївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2019. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3325 А] 
 УДК 342.95:347.66 

3878. Биков І. О. Адміністративно-правове забезпечення наближення митного 

законодавства України до стандартів ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 
право" / Биков Ігор Олегович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2019. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2019-3484 А] 

 УДК 342.95:351.713](477):341.17(4-6ЄС) 

3879. Бойко А. В. Якість адміністративно-процесуального законодавства: 

питання теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бойко 

Антон Віталійович ; Ун-т мит. справи та фінансів. — Дніпро, 2019. — 17 с. — Біб-

ліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3725 А] УДК 342.95:347.998.85 

3880. Брачук А. О. Реалізація принципу сприяння торгівлі у митному законо-
давстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Брачук Анастасія Олегівна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 

100 пр. — [2019-3284 А] УДК 342.9:339.543 
3881. Бреус С. М. Конституційне право на безоплатну професійну правничу 

допомогу: національні аспекти реалізації та зарубіжний досвід : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. 

право" / Бреус Сергій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3208 А] 
 УДК 342.72/.73:364-787.82 

3882. Буряк І. В. Фінансово-правове регулювання місцевих гарантій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Буряк Ірина Володимирівна ; Держ. фіскал. 
служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3403 А] 

 УДК 342.95:347.73](477) 

3883. Вишневський М. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності 

апарату суду в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Вишневський 

Михайло Валентинович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2925 А] 

 УДК 342.98:347.96.083](477) 
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3884. Головков О. М. Адміністративна діяльність дільничних офіцерів 

поліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Головков Олександр 

Миколайович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2019-3368 А] УДК 342.98:351.741 

3885. Залужний В. Г. Оцінювання службової діяльності поліцейського в 

Україні: теорія, правове регулювання, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 
інформ. право" / Залужний Віталій Григорович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2019. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2019-3295 А] 

 УДК 342.98:351.741](477) 

3886. Ільчишин Н. В. Характеристика суб'єктів у правовідносинах адміністра-

тивного судочинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ільчишин 

Надія Василівна ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда 

Юзькова, [Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права"]. — Хмельницький, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3094 А] 
 УДК 342.95:347.998.85 

3887. Калашнікова О. В. Адміністративно-правові засади використання 

інформаційних технологій та інформаційних ресурсів у державній митній справі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Калашнікова Олена 

Володимирівна ; НДІ публіч. права, [Київ. міжнар. ун-т]. — Київ, 2019. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3012 А] 

 УДК 342.95:[351.713:004]](477) 

3888. Кіцул С. Ю. Публічне адміністрування газовидобувної галузі в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кіцул Сергій Юрійович ; НДІ публіч. 

права. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2019-2935 А] УДК 342.951:351.823.3](477) 
3889. Ковальова С. С. Організаційно-правові засади племінної справи у 

тваринництві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ковальова 

Світлана Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Приват. 

установа "НДІ публіч. права"]. — Київ, 2019. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2019-3688 А] УДК 342.95:636.02](477) 

3890. Ковальчук С. П. Адміністративно-правове регулювання нотаріальної 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ковальчук 
Сергій Павлович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2019. — 17 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3014 А] 

 УДК 342.951:347.961](477) 

3891. Коренюк О. О. Адміністративно-правовий режим інформації з обме-
женим доступом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Коренюк Ольга 

Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т]. — Київ, 2019. — [19] с. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2019-3373 А]

 УДК 342.922:002.1-025.31 
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3892. Корнієнко-Зєнкова Н. М. Конституційне право людини знати свої права 

та обов'язки в Україні: питання теорії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Корнієнко-Зєнкова Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т туризму, економіки і права]. — Київ, 2019. — 24 с. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 130 пр. — [2019-3056 А] УДК 342.7(477) 

3893. Лізунова О. Д. Конституційно-правові основи інформаційного забез-

печення виборів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Лізунова Ольга 

Дмитрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2019. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3017 А] 

 УДК 342.4:342.8](477) 

3894. Лопатін С. В. Адміністративно-правовий статус учасників дорожнього 

руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лопатін Станіслав Воло-

димирович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий 

Ріг (Дніпропетров. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 19 (11 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2019-3378 А] УДК 342.922 

3895. Макаренко А. В. Попередні рішення в державній митній справі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право 

і процес; фінанс. право; інформ. право" / Макаренко Анатолій Вікторович ; Ун-т мит. 

справи та фінансів. — Дніпро, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2019-2782 А] УДК 342.95:351.713 

3896. Мамонтова О. М. Правові засади звільнення від доказування в адмініст-

ративному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Мамонтова 

Олена Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2019-2783 А] УДК 342.95:[347.998.85:347.94 

3897. Парханов Г. Р. Адміністративно-правові засади превентивної діяльності 

Національної поліції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Парханов Генрі Романович ; НДІ публіч. права, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — 

Київ, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2019-2949 А] УДК 342.951:351.741](477) 

3898. Педан А. І. Адміністративно-правові відносини у сфері виконавчого 

провадження в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Педан Артем 

Ігорович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3027 А] УДК 342.951:351.072.6](477) 

3899. Поворознюк М. І. Адміністративний позов як засіб реалізації прав 

громадян на судовий захист в публічно-правових відносинах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Поворознюк Микола Іванович ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2019-3702 А] УДК 342.95:347.922 

3900. Подойніцин В. М. Адміністративно-правове забезпечення стандартизації 

у сфері оборони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Подойніцин Валерій 
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Михайлович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2019. — 19 с. — Біб-

ліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2907 А] УДК 342.951:351.86:006 

3901. Рибінська А. П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності з 

надання сервісних послуг МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Рибінська Анна Петрівна ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. — Київ, 

2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3351 А] 

 УДК 342.95:351.741.078](477) 

3902. Савченко А. О. Адміністративно-правовий механізм справляння місце-

вих податків та зборів України в умовах децентралізації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Савченко Анастасія Олександрівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, 

[Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Тернопіль, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-3267 А] 

 УДК 342.95:336.22:33.012.7-045.52](477) 

3903. Савчук О. Я. Адміністративно-правовий захист дітей-сиріт, дітей, по-

збавлених батьківського піклування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Савчук Олександр Якович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 

[Нац. акад. внутр. справ]. — Київ, 2019. — [21] с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та 

в підрядк. прим. — [2019-3428 А] УДК 342.95:342.726-053.2-058.862](477) 

3904. Сезонова О. М. Адміністративно-правові засади надання освітніх послуг 

закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Сезонова Ольга Миколаївна ; НДІ публіч. права. — 

Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2019-3032 А] 

 УДК 342.951:378.04 

3905. Сливка М. М. Взаємодія суб'єктів охорони навколишнього природного 

середовища : (адмін.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Сливка Марія Мирославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2910 А] 

 УДК 342.951:502.1 

3906. Фенич Я. В. Адміністративно-правове забезпечення права на громадян-

ство в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Фенич Яна 

Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2019. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2872 А] УДК 342.95:342.71](477) 

3907. Хайдарова І. О. Адміністративно-правовий статус Вищого антикоруп-

ційного суду в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Хайдарова 

Інна Олексіївна ; Ун-т мит. справи та фінансів. — Дніпро, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2831 А] УДК 342.56(477) 

3908. Ханова Н. О. Дискреційні повноваження контролюючих органів у сфері 

оподаткування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ханова Надія 

Олександрівна ; Ун-т мит. справи та фінансів. — Дніпро, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2832 А] УДК 342.97:351.713.076](477) 
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3909. Хиля М. М. Нормативно-правові акти як джерела адміністративного 

права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Хиля Михайло 

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

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3238 А] УДК 342.95:340.114(094)](477) 

3910. Чорненький В. В. Адміністративно-правові засади державного управ-

ління туристичною сферою України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Чорненький Василь Володимирович ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та 

права ім. Леоніда Юзькова, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Хмельницький, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-

3114 А] УДК 342.95:351.82:338.48](477) 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

3911. Гладкова Є. О. Кримінологічні засади стратегії й тактики протидії 

наркозлочинності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Гладкова Євгенія Олексіївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ. — Харків, 2019. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2019-3125 А]

 УДК 343.85:343.575](477) 

3912. Максіменцев М. Г. Кримінологічні засади протидії злочинності у сфері 

надрокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Максіменцев Максим Геннадійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. — Харків, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (26 назв). — 100 пр. — 

[2019-3741 А] УДК 343.9:[343.37:502.7 

3913. Орловський Р. С. Інститут співучасті в кримінальному праві України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Орловський Руслан Семенович ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 44 с. — Бібліогр.: с. 38—41 

(35 назв). — 100 пр. — [2019-3786 А] УДК 343.237(477) 

3914. Шайтуро О. П. Кримінологічні засади діяльності органів місцевого 

самоврядування у сфері протидії злочинності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Шайтуро Ольга Павлівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ. — Харків, 2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29. — 100 пр. — 

[2019-3757 А] УДК 343.9:352 

3915. Шевчишен А. В. Проблеми доказування стороною обвинувачення у 

досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Шевчишен Артем 

Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків нац. ун-т внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — Київ, 2019. — 41 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (44 назви). — 

100 пр. — [2019-3838 А] УДК 343.14:343.37 

3916. Шульга А. М. Кримінально-правова охорона земельних ресурсів в 

Україні: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 



   

 
45 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Шульга Андрій Михайлович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. — Харків, 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — [2019-

3159 А] УДК 343:349.415](477) 

На ступінь кандидата 

3917. Бойко І. І. Застосування кримінально-процесуального примусу в екстра-

диційному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Бойко Іван Іванович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3364 А] УДК 343.13(477) 

3918. Воробей О. В. Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з 

діяльністю конвертаційних центрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Воробей Олена Василівна ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-3487 А] УДК 343.132:343.37 

3919. Гринишин О. А. Кримінально-правова охорона свободи договору : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Гринишин Орест Анатолійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 

2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3685 А] 

 УДК 343.21:347.441.4 

3920. Гурстієва Ю. О. Кримінологічна характеристика умисних вбивств із 

корисливих мотивів та запобігання їм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Гурстієва Юлія Олексіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17 (10 назв). — 120 пр. — [2019-3007 А] УДК 343.9:343.611 

3921. Довжич Є. В. Правові основи діяльності детектива Національного анти-

корупційного бюро України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Довжич Євген Віталійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2019-3732 А]

 УДК 343.102:[35.078.3:343.35]](477) 

3922. Єрьоменко І. В. Взаємодія слідчого, прокурора, адвоката та суду у 

кримінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Єрьоменко Інна Василівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2019. 

— 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2019-2930 А] 

 УДК 343.16.072.3 

3923. Жалдак І. А. Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Жалдак Ірина Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3494 А] 

 УДК 343.102 

3924. Кияшко О. О. Посягання на життя державного чи громадського діяча: 

кримінально-правові та компаративістські аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Кияшко Олександр Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 

[Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2019-3297 А] УДК 343.31:340.5 
3925. Коренюк А. А. Взаємодія органів пробації з релігійними організаціями у 

запобіганні рецидивним злочинам неповнолітніх в Україні : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримі-

нологія; кримін.-виконав. право" / Коренюк Анастасія Анатоліївна ; М-во внутр. 
справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2855 А] 

 УДК 343.85:343.91-053.6](477) 

3926. Краснокутський О. В. Міжнародно-правові механізми забезпечення 
прав засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Краснокутський Олександр Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. юрид. ун-т ім. Яро-

слава Мудрого]. — Харків, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — 
[2019-3738 А] УДК 343.261-052:341.231.14 

3927. Ламах Т. Б. Досудове розслідування масових заворушень: організаційні 

та правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльність" / Ламах Тарас Борисович ; Акад. адвокатури України. — Київ, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3183 А] 

 УДК 343.132:343.343](477) 

3928. Маленко О. В. Інститут заочного провадження в кримінальному судо-

чинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Маленко Олександр Васильович ; Акад. адвокатури України. — Київ, 

2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-

3223 А] УДК 343.13(477) 
3929. Масалітін А. О. Розслідування злочинів, що вчиняються учасниками 

угруповань футбольних уболівальників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. екс-

пертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Масалітін Артем Олександрович ; Акад. 
адвокатури України. — Київ, 2019. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 

100 пр. — [2019-3576 А] УДК 343.34:796.332.073 

3930. Митич С. П. Злочини, що вчиняються у сфері виготовлення та обігу 

лікарських засобів в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та 

запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Митич Сергій 

Павлович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2902 А]

 УДК 343.347(477) 
3931. Попович І. М. Процесуальне положення сторін у досудовому розсліду-

ванні: теоретичні, законодавчі та функціональні аспекти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Попович Ірина Миколаївна ; Харків. 
НДІ суд. експертиз М. С. Бокаріуса, [Ун-т сучас. знань]. — Харків, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2824 А] УДК 343.13 
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3932. Серебрянський П. В. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльність" / Серебрянський Павло Вікторович ; М-во внутр. справ України, 
Донец. юрид. ін-т МВС України, [Херсон. держ. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. 
обл.), 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2019-3675 А]
 УДК 343.123.12 

3933. Січко В. О. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу у судо-
вому провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльність" / Січко Вадим Олександрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 
Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2019-3872 А] 

 УДК 343.126(477) 
3934. Смолянінова О. Я. Розслідування кримінальних правопорушень, по-

в'язаних з ухиленням від сплати митних платежів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 
експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Смолянінова Олена Ярославівна ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т", [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Київ, 2019. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2984 А] 

 УДК 343.98:343.359.3 
3935. Сокуренко В. В. Кримінологічна характеристика та протидія злочин-

ності у сфері фізичної культури і спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 
право" / Сокуренко Віталій Валерійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. 
ун-т внутр. справ, [НДІ публіч. права]. — Харків, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2019-3750 А] УДК 343.9:[343.3/.7:796 

3936. Танаджі В. Г. Кримінально-правовий захист прав працівників у договір-
них відносинах з роботодавцем (ст. 173 КК України) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 
кримін.-виконав. право" / Танаджі Василь Григорович ; М-во внутр. справ України, 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — 100 пр. — [2019-3196 А] УДК 343.4:349.23](477) 

3937. Тігранян Г. С. Кримінальна відповідальність за розбій за законодав-
ством України та Республіки Вірменія : (порівнял.-прав. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримі-
нологія; кримін.-виконав. право" / Тігранян Григор Самвелович ; Нац. ун-т "Одес. 
юрид. акад.". — Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2019-2916 А] УДК 343.71(477+479.25) 

3938. Шульга Н. В. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції 
у кримінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльність" / Шульга Наталія Валеріївна ; М-во внутр. справ України, Нац. 
акад. внутр. справ. — Київ, 2019. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2019-3519 А] УДК 343.13:004.773.5 

346 Господарське право. Правові основи державного  
регулювання економіки 

На ступінь кандидата 

3939. Пристай Т. М. Правове становище суб'єктів зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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[спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Пристай Тетяна Михайлівна ; М-во 
внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий Ріг (Дніпропетров. 
обл.), 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3388 А] 

 УДК 346.2(477) 

347 Цивільне право 

На ступінь кандидата 

3940. Ківелюк Д. А. Цивільно-правове регулювання рекламних відносин в 

мережі Інтернет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Ківелюк Денис Андрійович ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права 

ім. Леоніда Юзькова, [Ін-т законодавства Верховної Ради України]. — 

Хмельницький, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2019-

3298 А] УДК 347:[004.738.5:659.1 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

3941. Вінтоняк Н. Д. Правовий режим корпоративних прав подружжя : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Вінтоняк Наталія 

Дмитрівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" [та ін.]. — 

Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — 150 пр. — [2019-

2766 А] УДК 347.191.11:347.626 

3942. Лур'є Д. А. Цивільно-правове регулювання проведення клінічних до-

сліджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Лур'є Дмитро 

Андрійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2019. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-3221 А] 

 УДК 347.121.2:616-092/-098 

3943. Панова С. І. Пам'ятки архітектури як об'єкт цивільних прав : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Панова Світлана Ігорівна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-2905 А] УДК 347.122:719 

3944. Соколовська Ю. В. Учасники підприємницьких товариств як суб'єкти 

цивільно-правової відповідальності у корпоративних відносинах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Соколовська Юлія Василівна ; 

Навч.-наук. юрид. ін-т, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 ( 9 назв). — 100 пр. — [2019-2791 А]

 УДК 347.19 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

3945. Бєльтюкова Є. М. Правове регулювання наступництва майнових прав 

інтелектуальної власності за цивільним законодавством України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
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процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Бєльтюкова Євгенія Михайлівна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-2801 А] УДК 347.23:347.77/.78](477) 

3946. Стаценко О. С. Набуття права власності на нерухоме майно за набу-

вальною давністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Стаценко Олена Сергіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2913 А] УДК 347.232.4(477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договірні зобов'язання.  

Бонди. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

3947. Бобошко О. О. Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною 

зміною обставин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Бобошко Олександр Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2883 А] 

 УДК 347.441.1 

3948. Горблянський В. Я. Захист прав споживачів за договором про надання 

послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Горблянський 

Володимир Ярославович ; Навч.-наук. юрид. ін-т, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника ". — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 150 пр. — [2019-2847 А] УДК 347.4:366.5 

347.7 Комерційне (торговельне) право. Право акціонерних товариств 

На ступінь доктора 

3949. Хатнюк Н. С. Система податкових правовідносин: теорія та практика 

правового регулювання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Хатнюк Наталія Сергіївна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 

2019. — 41 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 31—36 (51 назва). — 100 пр. — [2019-

2875 А] УДК 347.73:336.22](477) 

На ступінь кандидата 

3950. Бучинський О. Й. Застосування практики Європейського суду з прав 

людини під час вирішення податкових спорів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Бучинський Олег Йосипович ; Ун-т мит. справи та фінансів. — 

Дніпро, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3765 А]

 УДК 347.73:336.22]:341.645.5(4-6ЄС) 

3951. Воронцова К. О. Цивільно-правовий статус суб'єктів права інтелектуаль-

ної власності у сфері охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Воронцова Катерина Олексіївна ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького, [НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук 

України]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2019-3167 А] УДК 347.77:614 
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3952. Гоголіна Г. В. Правове регулювання інтернет-аукціонів примусово 

вилученого майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Гоголіна Галина Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Київ. ун-т права Нац. акад. наук України]. — Київ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 ( 10 назв). — 100 пр. — [2019-3169 А] 

 УДК 347.7:[004.738.5:339] :347.238.8 

3953. Діхтяренко К. Ю. Фінансово-правове регулювання обігу дорогоцінних 

металів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Діхтяренко Кирило 

Юрійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2019-2892 А] 

 УДК 347.73:336.742:669.21/.23](477) 

3954. Качуровський В. В. Особисті немайнові права в системі прав інте-

лектуальної власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Качуровський Вадим Валерійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. 

власності. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 150 пр. — [2019-

3813 А] УДК 347.77/.78 

3955. Санченко О. І. Театральна постановка як об'єкт права інтелектуальної 

власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Санченко 

Олена Ігорівна ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда 

Юзькова, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Хмельницький, 2019. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-3354 А] УДК 347.786 

3956. Сахно Д. С. Зловживання правом у податкових правовідносинах : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право 

і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сахно Дмитро Сергійович ; Держ. фіскал. 

служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3551 А] УДК 347.73 

3957. Фоменко Ю. О. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Фоменко Юлія Олександрівна ; Держ. 

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

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2019-3557 А] 

 УДК 347.73:336.14](477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 

3958. Драган О. В. Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади 

участі прокурора у виконавчому провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / 

Драган Олена Василівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2019. 

— 40 с. — Бібліогр.: с. 29—37 (77 назв). — 100 пр. — [2019-3412 А] УДК 347.963 

На ступінь кандидата 

3959. Антонюк С. А. Особливості діяльності адвоката у цивільному судо-

чинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 
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"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Антонюк Святослав Аркадійович ; 

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

с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3401 А] УДК 347.965 

3960. Гаспарян С. Г. Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення 

судово-експертних установ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Гаспарян Серафима Геннадіївна ; Харків. НДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса, 

[Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Харків, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2804 А] 

 УДК 347.98:347.948.08](477) 

3961. Голубицький С. Г. Розгляд і вирішення адміністративними судами Ук-

раїни публічно-правових спорів у сфері функціонування фондового ринку України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Голубицький Сергій Германович ; 

ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2019-3087 А] УДК 347.998.85:336.76](477) 

3962. Дика А. О. Спір про право у цивілістичному процесі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Дика Алла Олександрівна ; Приват. 

ВНЗ "Ун-т короля Данила". — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-3092 А] УДК 347.91/.95 

3963. Лакатош Н. Й. Організаційно-правові основи ювенальної юстиції в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 

"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Лакатош Наталія Йосипівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2019. — 17 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3739 А] 

 УДК 347.9:342.726-053.6](477) 

3964. Павлова Ю. С. Електронний документ як джерело доказів 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" / Павлова Юлія 

Сергіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(9 назв). — 100 пр. — [2019-2820 А] УДК 347.94:004.77 

3965. Палій Є. А. Спрощені провадження в адміністративному судочинстві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Палій Євгенія Анатоліївна ; 

Ун-т мит. справи та фінансів. — Дніпро, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 

100 пр. — [2019-2821 А] УДК 347.998.85(477) 

3966. Рішко М. І. Забезпечення права на безоплатну правову допомогу в 

Україні: теоретико-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Рішко Марія Іванівна ; Приват ВНЗ "Ун-т короля Данила", [Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Івано-Франківськ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-3107 А] УДК 347.921.8(477) 

3967. Слободяник Н. С. Розвиток демократичних засад у формуванні суд-

дівського корпусу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Слободяник Наталія 

Сергіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 19—21. — 100 пр. — [2019-3508 А] УДК 347.962.2(477) 
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3968. Хорсуненко О. В. Прокуратура України та країн-членів Європейського 

Союзу: порівняльне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Хорсуненко 

Олег Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького НАН України]. — Одеса, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2019-3516 А] УДК 347.963(477:4-6ЄС) 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 

3969. Пікуль В. П. Правовий статус суб'єктів трудових правовідносин у сфері 

охорони праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Пікуль Володимир Павлович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 

2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2019-2788 А] УДК 349.2 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

3970. Кондратюк Т. М. Правовий режим земель національної екологічної 

мережі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Кондра-

тюк Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3689 А] 

 УДК 349.41:349.6](477) 

35 Державне адміністративне управління. Уряд. Військова справа 

На ступінь доктора 

3971. Зелінський С. Е. Теоретико-методологічні засади комплексного оціню-

вання державних службовців та їх службової діяльності в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / 

Зелінський Сергій Едуардович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 

Київ, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (58 назв). — 100 пр. — [2019-

3331 А] УДК 35.082.4-047.44(477) 

На ступінь кандидата 

3972. Андрєєв В. О. Присяга державного службовця в механізмі проходження 

державної служби в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Андрєєв Віктор Олександрович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3323 А] УДК 35.082.6(477) 

3973. Проданик В. М. Формування механізмів відкритої взаємодії малого 

підприємництва з органами публічного управління : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Проданик 

Василь Михайлович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Ін-т законодавства 

Верховної Ради України]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). 

— 100 пр. — [2019-3148 А] УДК 35.072:334.012.61-022.51 

3974. Якименко С. В. Державно-управлінські інновації як чинник модернізації 

українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
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упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Якименко Сергій Васильович ; 

Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. — Дніпро, 2019. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-3400 А] УДК 35.07-048.35(477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

3975. Васюренко Л. В. Механізм державного регулювання організацією 

оплати праці в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Васюренко Лариса 

Валентинівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.", [Луган. нац. аграр. ун-т (Старобільськ)]. — 

Київ, 2019. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 (39 назв). — 100 пр. — [2019-

2963 А] УДК 351.83:331.2 

3976. Вилгін Є. А. Механізми державного регулювання розвитку регіональ-

ного інвестиційно-будівельного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Вилгін Євген 

Аркадійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—37 (37 назв). — 100 пр. — [2019-3247 А] УДК 351.82:332.834 

3977. Кланца А. І. Охорона здоров'я як структурна складова національної 

безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кланца Андрій Іванович ; Ін-т підгот. 

кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 32—

34 (26 назв). — 100 пр. — [2019-2853 А] УДК 351.86:614 

3978. Муц Луай Файсал. Формування та реалізація державної міграційної 

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

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Муц Луай Файсал ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 

(35 назв). — 150 пр. — [2019-3821 А] УДК 351.755:314.15 

3979. Приліпко С. М. Публічне управління розвитком обслуговуючої коопера-

ції сільських територій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Приліпко Сергій Михай-

лович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2019. — 36 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 26—34 (65 назв). — 100 пр. — [2019-3588 А] 

 УДК 351.82:334.73](477-22) 

3980. Ряховська Ю. Ю. Механізми реалізації державної інноваційно орієнто-

ваної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ряховська Юлія Юріївна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (37 назв). — 

150 пр. — [2019-3829 А] УДК 351:001.895](477) 

3981. Трещов М. М. Управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів 

в умовах децентралізації влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Трещов Мирослав 

Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. 

регіон. ін-т держ. упр. — Дніпро, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (48 назв). 

— 1 50 пр. — [2019-3513 А] УДК 352:332.14](477) 

На ступінь кандидата 

3982. Бєдова О. А. Організаційне забезпечення адаптації законодавства Украї-

ни до acquis ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
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[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бєдова Олена Анатоліївна ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-3565 А] УДК 351:[340.137(477):341.17(4-6ЄС) 

3983. Білуха Л. А. Механізми реалізації державної політики розвитку спро-

можних територіальних громад в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Білуха Лілія 

Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 

держ. упр. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2019-2924 А] УДК 352(477) 

3984. Бородін Є. Є. Механізм медіації в системі публічного управління : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Бородін Євгеній Євгенійович ; Класич. приват. ун-т, 

[Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України]. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 

150 пр. — [2019-3803 А] УДК 351.073.533:347.965.42 

3985. Ганцюк Т. Д. Механізми інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Ганцюк Тетяна Дмитрівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2019-

3489 А] УДК 352.073(477) 

3986. Диганова А. Ю. Механізми державного регулювання транскордонного 

співробітництва в Україні: регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Диганова 

Анна Юріївна ; Ун-т мит. справи та фінансів. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-3849 А] 

 УДК 351.82:332.14:339.92](477-04) 

3987. Дурман О. Л. Організаційний механізм державного управління освітнім 

інформаційно-комунікаційним середовищем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дурман 

Олена Леонідівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Херсон. нац. техн. 

ун-т]. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2019-3493 А] УДК 351.851:316.77 

3988. Ільченко В. О. Удосконалення механізмів державного управління в 

сфері митного регулювання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ільченко Валентин 

Олександрович ; Ун-т мит. справи та фінансів, [Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 120 пр. — [2019-3811 А] УДК 351.713(477) 

3989. Кийда Л. І. Митний контроль у системі державного управління зовніш-

ньоекономічною діяльністю в умовах інтеграції України до світового простору : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук (д-ра філософії) з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кийда Людмила Іванівна ; Ун-т мит. справи 

та фінансів. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. 

— [2019-3734 А] УДК 351.413(477):339.92 

3990. Кондратенко О. О. Державне регулювання соціального захисту учас-

ників антитерористичної операції та членів їхніх сімей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
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Кондратенко Олексій Олександрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2019-3015 А] УДК 351.84:364-057.36АТО 

3991. Костецька Л. М. Особливості антикризового управління виборчим 

процесом в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Костецька Лідія Миколаївна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3374 А] УДК 351:324:005.334](477) 

3992. Кучер В. А. Механізми соціального партнерства у сфері соціального 

захисту учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 

держ. упр." / Кучер В'ячеслав Анатолійович ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби 

зайнятості України. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2019-3782 А] УДК 351.84 

3993. Лісютін А. І. Розвиток механізму державного регулювання легкої про-

мисловості в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лісютін Антон Ігорович ; Донец. держ. 

ун-т упр. — Маріуполь (Донец. обл.), 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2019-3538 А] УДК 351.82:67/68](477) 

3994. Луценко В. В. Формування та реалізація державної політики у сфері 

релігії в умовах європейської інтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Луценко 

Вікторія Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2019-3573 А] 

 УДК 351.857(477):339.92(4-6ЄС) 

3995. Малько Ю. С. Державна політика сільського розвитку в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія 

та історія держ. упр." / Малько Юлія Сергіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Пре-

зидентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2019-2944 А] УДК 351(477-22) 

3996. Опар Н. В. Державне управління забезпеченням якості вищої освіти 

України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Опар Наталія 

Василівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3306 А] 

 УДК 351.851:378.014.6](477) 

3997. Островий О. В. Формування державної політики забезпечення кібер-

нетичної безпеки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Островий Олексій Володи-

мирович ; Донец. держ. ун-т упр. — Маріуполь (Донец. обл.), 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3583 А] 

 УДК 351.86:007](477) 

3998. Рудовська С. І. Консультативно-дорадча участь громадськості у 

виробленні публічної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр.: [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Рудовська Світлана Іванівна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3229 А] УДК 352:323.21 
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3999. Тарасенко К. М. Механізми державного регулювання міграційних 

процесів в Україні: соціально-економічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Тарасенко 

Катерина Миколаївна ; Ун-т мит. справи та фінансів. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл.  

— Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2019-3875 А] 

 УДК 351.83:314.15](477) 

4000. Тарасов С. С. Організаційно-економічний механізм державного управ-

ління формуванням кадрової політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Тарасов Сергій Сергійо-

вич ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3392 А] УДК 351.83:331.108 

4001. Турчак Д. В. Механізми державно-приватного партнерства у сфері 

охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Турчак Дмитро Васильович ; Ін-т підгот. 

кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3754 А] УДК 351.77.072 

4002. Хома О. З. Механізми державного регулювання розвитку системи освіти 

України в умовах децентралізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Хома Ольга Зіновіївна ; 

Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — 

Дніпро, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-

3199 А] УДК 351.851(477) 

4003. Шайхет С. О. Механізми реалізації сервісно-орієнтованої державної 

політики у сфері інформаційної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шайхет 

Сергій Олегович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3115 А] 

 УДК 351:004.056](477) 

4004. Шевченко Н. П. Державне управління процесами реформування сис-

теми пенсійного забезпечення України в контексті євроінтеграції : автореф. дис. на 

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

держ. упр." / Шевченко Наталія Павлівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. 

— [2019-3518 А] УДК 351.84:368.914](477):339.92(4-6ЄС) 

4005. Шевчук О. Р. Механізми державного регулювання фізичної культури й 

спорту в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шевчук Олександр Русланович ; Нац. ун-т 

цивіл. захисту України. — Харків, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-3399 А] УДК 351.85:796](477) 

4006. Якимчук О. Ф. Державне управління інформаційним забезпеченням 

еколого-економічної безпеки України в умовах кліматичних змін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Якимчук Олег Феодосійович ; ПРАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом". — Київ, 2019. — 22 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(22 назви). — 60 пр. — [2019-3840 А] УДК 351.863:502.1]:004](477) 

4007. Ярмолинська І. В. Механізми державного управління у сфері інсти-

туційного догляду та виховання дітей в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
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Ярмолинська Ілона Валентинівна ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права 

ім. Леоніда Юзькова. — Хмельницький, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-2880 А] УДК 351.84+351.851]-053.2(477) 

4008. Ясиневич С. Л. Механізм державного регулювання діяльності суспіль-

ного мовлення в контексті розвитку громадянського суспільства : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Ясиневич Станіслав Людвигович ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2800 А] УДК 351.85:[075.2-029:3 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

4009. Бондар Т. І. Тенденції розвитку інклюзивної освіти у США та Канаді : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Бондар Тамара Іванівна ; Хмельниц. гуманітар.-

пед. акад., [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Хмельницький, 2019. 

— 39 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (52 назви). — 100 пр. — [2019-3164 А] 

 УДК 37.04(73+71) 

4010. Галів М. Д. Розвиток епістемологічних засад українського історико-

педагогічного наративу (середина ХІХ — кінець ХХ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Галів Микола Дмитрович ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. 

— Дрогобич (Львів. обл.), 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (49 назв). — 100 пр. 

— [2019-3769 А] УДК 37:165](477)"185/199" 

На ступінь кандидата 

4011. Бірюк Д. О. Педагогічні умови реалізації освітянського менеджменту в 

контексті розвитку вітчизняної педагогічної освіти кінця ХХ — початку ХХІ сто-

ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Бірюк Дмитро Олександрович ; Мелітопол. держ. 

пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2019. — 20 с.  

— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-3244 А] 

 УДК 37.09(477)"19/20" 

4012. Бодак Л. Й. Педагогічні ідеї та культурно-освітня діяльність Остапа 

Макарушки (1867—1931 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бодак Леся Йосипівна ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2019. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). 

— 100 пр. — [2019-3802 А] УДК 37.01(477)(092)"1867/1931" 

4013. Запорожець О. О. Питання просвіти батьків засобами масової інформа-

ції в Україні (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Запорожець Оксана Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-

3531 А] УДК 37.064.1:07](477)"195/201" 

4014. Микитенко М. С. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх у 

діяльності уповноваженого органу з питань пробації : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Микитенко Марія 

Степанівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2019. — 

23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2019-3818 А] 

 УДК 37.013.42:343.8]-053.6 

4015. Новосад В. П. Розвиток ідей про пансофічну освіту Яна Амоса Комен-

ського у сучасній педагогіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Новосад Віра Петрів-

на ; Мукачів. держ. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Мукачево 

(Закарпат. обл.), 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2019-3189 А] УДК 37.013(437.3)(091) 

4016. Сірант Н. П. Естетичне виховання дитини в сім'ї засобами української 

народної педагогіки (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Сірант Неля Петрівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич 

(Львів. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2019-

3791 А] УДК 37.015.31:7]:37.018.1](477)"19" 

373 Види закладів загальної середньої освіти 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

4017. Воробель М. М. Емоційно-естетичний розвиток дитини у системі до-

шкільного виховання Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Воробель Марія 

Михайлівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3768 А] 

 УДК 373.2.015.31:7](430) 

373.3 Початкова школа. Початковий рівень 

На ступінь кандидата 

4018. Бойко М. А. Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у 

процесі навчання інформатики учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в 

освіті" / Бойко Марія Анатоліївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка", [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 104 пр. — [2019-3761 А] 

 УДК 373.3.016:004:004.774 

4019. Щетина Т. П. Становлення і розвиток початкової освіти в Херсонській 

губернії (1803—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Щетина Тетяна Павлівна ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комун. ВНЗ "Херсон. акад. 

неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Тернопіль, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-3759 А] УДК 373.3(477.7-89)"1803/1917" 

373.5 Базова та профільна середня освіта 

На ступінь доктора 

4020. Кохановська О. В. Теорія і практика розвитку природничо-математичної 

освіти дівчат у навчальних закладах України (ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Кохановська Олена Вікторівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володи-

мира Гнатюка, [Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — 

Тернопіль, 2019. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—32 (54 назви). — 100 пр. — [2019-

3736 А] УДК 373.5.016:5]-055.25(477)"180/191" 

4021. Новикова Н. І. Розвиток шкільної біологічної освіти в Україні (ХХ — 

початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Новикова Ніна Іванівна ; Хмельниц. 

гуманітар.-пед. акад., [Комун. закл. Львів. облради "Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. 

освіти"]. — Хмельницький, 2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (65 назв). — 

100 пр. — [2019-3824 А] УДК 373.5.016:57](477)"190/201" 
4022. Удовиченко І. В. Методичні засади навчання географії учнів  

10—11 класів на профільному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Удовиченко Ірина 

Віталіївна ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (84 назви). — 100 пр. — [2019-2993 А] 

 УДК 373.5.016:91 

На ступінь кандидата 

4023. Бінецький Д. О. Виховання в молодших підлітків прагнення до само-

стійності у процесі спортивно-ігрової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Бінецький 

Дмитро Олександрович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — 
Київ, 2019. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2019-

3724 А] УДК 373.5.015.311:[373.5.091.33-027.22:796 

4024. Вахнова А. П. Формування культури здоров'я учнів старшої школи на 

уроках фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Вахнова Альона Петрівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України]. — Київ, 

2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3525 А]

 УДК 373.5.016:796.011.3:613 

4025. Жиле Л. І. Формування готовності вчителів філологічних спеціальностей 
до проектної діяльності в умовах науково-методичної роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Жиле Людмила Іванівна ; Нац. ун-т 

вод. госп-ва та природокористування, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Рівне, 2019. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3130 А] 

 УДК 373.5.011.3-051:80]:37.091.313 

4026. Касіч Н. П. Виховання цілеспрямованості старших підлітків у фіз-

культурно-оздоровчій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Касіч Наталія Петрівна ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2019. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3176 А] 

 УДК 373.5.015.311:796.011.1 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша освіта. Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

4027. Яцино О. В. Система підвищення кваліфікації служб персоналу Зброй-

них сил США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
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13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Яцино Олег Валентинович ; М-во 

оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, [Ін-т проф.-

техн. освіти НАПН України]. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). 

— 100 пр. — [2019-2960 А] УДК 374.7:355.232](73) 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб.  

Спеціальні школи 

На ступінь кандидата 

4028. Голуб А. В. Корекція порушення усного мовлення при дизартріях : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. 

педагогіка" / Голуб Алла Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2019. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2019-

3649 А] УДК 376-056.264 

4029. Кунінець О. О. Корекція рухової сфери глухих дітей молодшого 

шкільного віку засобами оздоровчого туризму : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Кунінець Олеся 

Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології 

ім. Миколи Ярмаченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-2857 А] 

 УДК 376-053.5-056.263:796.5.012 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 

4030. Вороніна Г. Р. Розвиток професійної перспективи старшокласників 

міських технологічних коледжів Англії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Вороніна Ганна 

Раїсівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2019. — 

23 с. — Бібліогр.: с. 16—20 (42 назви). — 100 пр. — [2019-3248 А] 

 УДК 377.36(410.1) 

4031. Гермак О. Л. Педагогічні умови застосування електронних освітніх 

ресурсів у професійній підготовці майбутніх електромонтерів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гермак Ольга Леонідівна ; Нац. авіац. ун-т, [Ін-т проф.-техн. освіти Нац. 

акад. пед. наук України]. — Київ, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(28 назв). — 100 пр. — [2019-2805 А] УДК 377.3:621.3-051:004 

4032. Головко І. О. Розвиток технічної освіти в Англії (1870—1914 роки) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Головко Ірина Олексіївна ; Центральноукр. держ. 

пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кропивницький, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2019-3086 А] УДК 377(410.1)"1870/1914" 

378 Вища освіта. Університети. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

4033. Андрощук І. П. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної 

художньо-технічної діяльності учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; 13.00.07 "Теорія і 
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методика виховання" / Андрощук Ігор Петрович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Ми-

хайла Коцюбинського, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Вінниця, 2019. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (54 назви). — 120 пр. — [2019-3801 А] 

 УДК 378.147:[373.5.011.3-051:62 

4034. Бордюг Н. С. Теоретичні і методичні основи підготовки фахівців 

природоохоронної галузі до екологічного моніторингу у системі післядипломної 

освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Бордюг Наталія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — Київ, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (62 назви). — 100 пр. 

— [2019-3443 А] УДК 378.046-021.68:502.175 

4035. Бучківська Г. В. Система професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Бучківська Галина Вікентіївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2019. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 

(58 назв). — 100 пр. — [2019-3847 А] УДК 378.011.3-051:373.3:745/749 

4036. Воровка М. І. Теорія і практика розвитку гендерної культури студентів 

вищих навчальних закладів України (60-ті роки ХХ — початок ХХІ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Воровка Маргарита Іванівна ; Центральноукр. 

держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького]. — Кропивницький, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (44 назви). 

— 100 пр. — [2019-3729 А] УДК 378.015.31:305](477)"196/201" 

4037. Жук Л. В. Формування та розвиток систем наукової і науково-технічної 

діяльності у закладах вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

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

Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 37 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (33 назви). — 100 пр. — [2019-3774 А] 

 УДК 378:001.89 

4038. Зорій Я. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх офіцерів 

запасу в закладах вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Зорій Ярослав Богданович ; 

Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Хмельниц. нац. ун-т]. — Хмельницький, 2019. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2019-3810 А] УДК 378.147:355.092.4 

4039. Іконнікова М. В. Теорія і практика професійної підготовки філологів в 

університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Іконнікова Марина Валеріївна ; Хмель-

ниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (53 назви). 

— 100 пр. — [2019-2773 А] УДК 378.147:80](73) 

4040. Каплінський В. В. Система професійного становлення майбутнього 

вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки у педагогічних університетах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Каплінський Василь Васильович ; Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—37 (84 назви). — 120 пр. — [2019-3613 А] УДК 378.147:37.011.3-051 
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4041. Любарець В. В. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх 

менеджерів соціокультурної діяльності в умовах інформаційно-освітнього 

середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Любарець Владислава Вікторівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 

(64 назви). — 100 пр. — [2019-3457 А] УДК 378.147:316.7 

4042. Мосьпан Н. В. Тенденції взаємодії вищої освіти з ринком праці в 

Європейському Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мосьпан Наталя Вікторівна ; Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (45 назв). — 

104 пр. — [2019-3424 А] УДК 378:331.5](4-6ЄС) 

4043. Нестуля С. І. Дидактичні засади формування лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія 

навчання" / Нестуля Світлана Іванівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — 

Полтава, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (58 назв). — 100 пр. — 

[2019-3023 А] УДК 378.147:005]:316.46 

4044. Скальскі Д. Концепції фізкультурної освіти у країнах Європейського 

Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Скальскі Даріуш ; Сум. держ. пед. ун-т  

ім. А. С. Макаренка, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Суми, 2019. — 

44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 37—40 (42 назви). — 100 пр. — [2019-3033 А] 

 УДК 378.147:796](4-6ЄС) 

4045. Субота Л. А. Система формування комунікативної компетентності 

іноземних студентів фармацевтичних спеціальностей у процесі навчання української 

і російської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Субота Лариса Андріївна ; Херсон. держ. 

ун-т. — Херсон, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (67 назв). — 100 пр. 

— [2019-3269 А] УДК 378.147:811.161.1/.2]-054.6 

4046. Титова Н. М. Теоретичні і методичні засади психолого-педагогічної 

підготовки майбутніх педагогів професійного навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Титова Наталія Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 

42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (50 назв). — 100 пр. — [2019-3434 А] 

 УДК 378.011.3-051 

4047. Толочко С. В. Теоретичні й методичні засади формування науково-

методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної 

освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Толочко Світлана Вікторівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 

(73 назви). — 100 пр. — [2019-3358 А] УДК 378.046-021.68:37 

4048. Тур О. М. Теоретичні і методичні засади формування комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної 

діяльності в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Тур 

Оксана Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (57 назв). — 100 пр. — [2019-3514 А] 

 УДК 378.147:002.1]:316.77 
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На ступінь кандидата 

4049. Авраменко Н. О. Підготовка майбутніх лікарів-іноземців до оволодіння 

професійною термінологією у медичних закладах вищої освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Авраменко Наталя Олександрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-2761 А]

 УДК 378.147:61-054.6 

4050. Берегова М. І. Дидактико-практична підготовка майбутніх корекційних 

педагогів до роботи в умовах освітнього інклюзивного простору : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / 

Берегова Марія Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського]. — Київ, 2019. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2019-3643 А] УДК 378.011.3-051:376 

4051. 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. — [2019-3163 А] 

 УДК 378.147:62]:004.94 

4052. Братанич А. А. Методичні основи особистісно орієнтованої інформа-

тичної підготовки майбутніх учителів технологій у педагогічному університеті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Братанич Андрій Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — 

[2019-3124 А] УДК 378.011.3-051:62:004 

4053. Бурак М. І. Взаємопов'язане формування у майбутніх викладачів англій-

ської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-

комунікаційної компетентності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бурак Мар'яна Ігорівна ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2962 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.111 

4054. Валентон І. В. Формування англомовної професійно орієнтованої 

читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Валентон Інна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2019. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3002 А] 

 УДК 378.147:005]:811.111 

4055. Варава О. Б. Формування професійної мобільності майбутніх бакалаврів 

сестринської справи у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Варава Олена 

Борисівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Хмельниц. нац. ун-т]. — Хмель-

ницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2019-3165 А] УДК 378.147:614.253.5 

4056. Верітова О. С. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх педагогів вищої 

школи в процесі магістерської підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Верітова Ольга 

Сергіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3726 А] 

 УДК 378.22.015.311:378.011.3-051 

4057. В'яла О. М. Формування готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / В'яла Оксана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3409 А]

 УДК 378.011.3-051:796 

4058. Головко С. О. Формування управлінської культури майбутніх магістрів з 

менеджменту в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Головко Світлана 

Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. обл.), 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2808 А]

 УДК 378.147:005-051 

4059. Гончарова І. С. Формування полікультурної компетентності у майбутніх 

менеджерів туризму у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Гончарова Інна Сергіївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 

Старобільськ (Луган. обл.), 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2019-3731 А] УДК 378.015.31:316.72]:338.486.1 

4060. Досужий В. А. Професійна підготовка операторів безпілотних авіаційних 

систем у навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Досужий Владислав 

Анатолійович ; Льотна акад. Нац. авіац. ун-ту. — Кропивницький, 2019. — 20, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3370 А] 

 УДК 378.147:629.7.07-051 

4061. Драчук М. І. Інформаційні технології в системі професійної підготовки 

майбутніх фармацевтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Драчук Мар'яна Іванівна ; Вінниц. 

держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (38 назв). — 120 пр. — [2019-3609 А] 

 УДК 378.016:004]:[378.147:615 

4062. Дубовий З. С. Формування самостійності майбутніх учителів музики у 

процесі дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Дубовий Захар Сулей-

манович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Київ, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3049 А]

 УДК 378.018.43:[37.011.3-051:78 

4063. Дячок Н. В. Формування професійної мобільності майбутніх учителів 

іноземних мов в освітньому середовищі університету : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Дячок Надія Валентинівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2019. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 104 пр. — [2019-3252 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243 

4064. Єременко І. В. Тенденції інтернаціоналізації забезпечення якості у 

європейському просторі вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Єременко Інна 

Володимирівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2769 А] УДК 378.014.6(4) 

4065. Жигунова В. О. Професійне спрямування іншомовної підготовки май-

бутніх фахівців з міжнародної інформації на засадах компетентнісного підходу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Жигунова Вікторія Олександрівна ; Хмельниц. гуманітар.-

пед. акад., [Хмельниц. нац. ун-т]. — Хмельницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-3809 А] 

 УДК 378.147:[327:316.77 

4066. Казаннікова О. В. Формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних педагогів у процесі виробничої практики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Казан-

нікова Олена Володимирівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-3217 А] УДК 378.147:37.013.42-051 

4067. Калініченко Т. М. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні (1901—

1933 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Калініченко Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-3571 А] УДК 378.014(477)"1901/1933" 

4068. Клімішина А. Я. Підготовка майбутніх учителів математики до розвитку 

інтелектуальної культури учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Клімішина Аліна Яківна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — 

Вінниця, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 120 пр. 

— [2019-3814 А] УДК 378.147:[373.5.011.3-051:51 

4069. Колгатіна Л. С. Комп'ютерно орієнтоване управління самостійною 

роботою майбутніх учителів у процесі їх природничо-математичної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-

комунікац. технології в освіті" / Колгатіна Лариса Сергіївна ; Держ. закл. "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Старобільськ (Луган. 

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

3779 А] УДК 378.091.322:5:004.77 

4070. Корнєєва І. О. Формування професійно орієнтованої англомовної ком-

петентності в монологічному мовленні майбутніх дизайнерів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Корнєєва Ірина Олександрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2019. 

— 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3416 А] 

 УДК 378.147:811.111 

4071. Косюк В. Р. Розвиток творчих художніх здібностей майбутніх дизай-

нерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Косюк 

Володимир Ростиславович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 150 пр. — [2019-3691 А] 

 УДК 378.147:7.012 

4072. Кравцова А. О. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

організації групових форм пізнавальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кравцова 

Аліна Олександрівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 

[Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Кропивницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3134 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3]:37.091.31-059.2 

4073. Кравченко А. О. Методика диференційованого формування англомовної 

лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Кравченко Андрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-

3058 А] УДК 378.147:811.111 

4074. Кушнір Н. С. Формування професійної культури майбутніх фахівців 

економічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кушнір Наталія Сергіївна ; 

Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-2779 А] УДК 378.147:33 

4075. Лисенко О. А. Професійна підготовка педагогічних кадрів у системі 

вищої освіти Ірландії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лисенко Олена Анатоліївна ; 

Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 

100 пр. — [2019-3341 А] УДК 378.147:37](417) 

4076. Лоу Яньхуа. Формування вокально-орфоепічної культури іноземних 

магістрантів у процесі підготовки до фахової діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лоу 

Яньхуа ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Суми, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 

(8 назв). — 100 пр. — [2019-3859 А] УДК 378.147:78]-054.6 

4077. Лун Фен. Формування політичної культури студентів в університетах 

КНР, України та Франції : (порівнял. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лун Фен ; Держ. 

закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. 

— Старобільськ (Луган. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2019-3784 А] УДК 378.4.015.31:32](510+477+44) 

4078. Невзоров Р. В. Формування фахової компетентності майбутніх військо-

вих пілотів із застосуванням засобів повітряно-тактичної підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Невзоров Роман Вікторович ; Льотна акад. Нац. авіац. ун-ту. — Кропив-

ницький, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (41 назва). — 100 пр. — [2019-

3383 А] УДК 378.147:358.43 

4079. Нестеренко М. М. Підготовка майбутніх учителів до моделювання 

уроку в умовах варіативності початкової освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Нестеренко Марина Миколаївна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. 

обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-

3065 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

4080. Панченко В. В. Організація контролю навчальної діяльності майбутніх 

учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець 

ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Панченко Віолетта Воло-

димирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Комун. закл. 

"Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2019. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2019-3826 А] 

 УДК 378.091.26:[37.011.3-051:81'243]](477)"199/201" 

4081. Пань Сінюй. Методика підготовки бакалаврів музичного мистецтва до 

формування аудіальної культури школярів засобами оркестрової музики : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Пань Сінюй ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [ДЗ "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Суми, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3787 А] УДК 378.011.3-051:78 

4082. Петляєва В. В. Педагогічні умови формування моральної культури 

майбутнього вчителя іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Петляєва Віра 

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

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3385 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243:17.02 

4083. Романов І. І. Методика диференційованого формування англомовної 

лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Романов Ігор Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-3029 А]

 УДК 378.147:34]:811.111'37 

4084. Рязанцева О. В. Формування готовності студентів магістерської під-

готовки до педагогічної комунікації в умовах дистанційної освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Рязанцева Олександра Віталіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-3590 А] УДК 378.018.43 

4085. Савицька А. П. Формування комунікативної готовності майбутніх 

військових пілотів до взаємодії під час міжнародних миротворчих операцій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Савицька Алла Петрівна ; Класич. приват. ун-т, [Льот. акад. 

Нац. авіац. ун-ту]. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2019-3747 А] УДК 378.147:355.43]:[316.77:355.356 

4086. Сем'ян Н. В. Формування у майбутніх філологів англомовної лінгво-

соціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Сем'ян Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3070 А]

 УДК 378.147:811.111'27 

4087. Співак С. М. Проектування хмаро орієнтованого навчального середо-

вища підготовки студентів галузі знань "Інформаційні технології" : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. 

технології в освіті" / Співак Світлана Михайлівна ; Держ закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка", [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — Старобільськ (Луган. 

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

3751 А] УДК 378.018.43:004.771]:[378.016:004 
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4088. Степанов В. А. Методика навчання майбутніх учителів музики мульти-

медійному аранжуванню в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Степанов Володимир Андрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3034 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

4089. Ся Гаоян. Методика поліхудожньої підготовки майбутніх учителів 

музики у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Ся Гаоян ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2019-2990 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

4090. Тимцуник Ю. М. Підготовка майбутніх магістрів управління навчаль-

ними закладами до маркетингової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Тимцуник Юлія Миколаївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-2915 А] УДК 378.147:37.07:339.138 

4091. Філімонова Т. В. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних на-

вчальних закладів до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Філімонова Тетяна Володимирівна ; Центральноукр. держ. 

пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлин-

ського]. — Кропивницький, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 

100 пр. — [2019-3755 А] УДК 378.147:373.2.011.3-051]:373.2.017.4 

4092. Хань Ле. Формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх 

учителів музичного мистецтва за стильовим підходом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Хань 

Ле ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського"]. — Суми, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). 

— 100 пр. — [2019-3037 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

4093. Хань Юйцень. Формування умінь художньо-творчої самоорганізації 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Хань Юйцень ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Суми, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2019-3797 А] УДК 378.011.3-051:78 

4094. Червоненко К. С. Формування готовності майбутніх соціальних праців-

ників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Червоненко Катерина Сергіївна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — [2019-3478 А] 

 УДК 378.147:364-43]:364-32-057.87 

4095. Чинчева Л. В. Методика формування диригентсько-хорової компетент-

ності майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах педагогічної практики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
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методика навчання" / Чинчева Лариса Владиленівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2019-3039 А] УДК 378.147:784.1.071.2 

4096. Чухно О. А. Методика формування фонетичної компетентності майбут-

ніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Чухно Олена Анатоліївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2019-3318 А] УДК 378.147:811.111 

4097. Шовш К. С. Формування академічної культури майбутніх педагогічних 

працівників у закладах вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шовш Катерина 

Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2019-3480 А] УДК 378.147:37]:008 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. 

Екологія 

На ступінь кандидата 

4098. Альохіна О. В. Система оцінювання екологічного стану заповідних 

територій в умовах активізації природно-антропогенних процесів : (на прикладі 

біосфер. резервату "Шацький") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Альохіна Ольга Володимирівна ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архітектури, [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України]. — Київ, 

2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (26 назв). — 100 пр. — [2019-3161 А]

 УДК 502.175:528](477.82-751.3) 

4099. Герецун Г. М. Екологічна безпека урбанізованих територій в умовах 

техногенної трансформації атмосферних опадів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Герецун Галина Ми-

хайлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. 

— Львів, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — 

[2019-3527 А] УДК 504.5:551.577.13 

4100. Грамма О. М. Еколого-економічна оцінка екодеструктивних впливів у 

місцях нафтовидобування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-

вища" / Грамма Ольга Миколаївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2848 А] 

 УДК 502.13:622.323.013 

4101. Гребень О. С. Моніторинг та оцінка впливу сільськогосподарських про-

цесів на екологічну безпеку територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Гребень Олександр Сергійович ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т"]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (19 назв). — 

100 пр. — [2019-3170 А] УДК 502.175:631.92 

4102. Овчинникова Ю. Ю. Науково-методичні основи оптимізації екологічної 

мережі Східного Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
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[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Овчинникова Юлія Юріївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування, [Комун. ВНЗ "Вінниц. акад. 

неперерв. освіти"]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). 

— 100 пр. — [2019-2860 А] УДК 502.13(477.44) 

4103. Поліщук З. В. Мікоіндикація антропогенної трансформації лісових еко-

систем у Правобережному Лісостепу і Поліссі України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Поліщук Зоряна 

Віталіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин, [Білоцерків. нац. 

аграр. ун-т]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 

100 пр. — [2019-2823 А] УДК 504.61:630*18](477.41/.42) 

4104. Пономарьова С. Д. Захист атмосферного повітря від забруднення ви-

кидами дрібнодисперсних органічних частинок кондитерських підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Пономарьова Світлана Дмитрівна ; М-во екології та природ. ресурсів 

України, Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем". — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—22 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3827 А] 

 УДК 502.172:[628.511:664.68 

4105. Сорока М. Л. Підвищення екологічної безпеки урбанізованих територій 

при поводженні з відходами рослинного походження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Сорока Максим 

Леонідович ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Дніпро, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(27 назв). — 100 пр. — [2019-3472 А] УДК 502.174:504.5](1-21) 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

4106. Скуратовський Р. В. Ідеали бімодальних особливостей плоских кривих : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 

"Алгебра та теорія чисел" / Скуратовський Руслан Вячеславович ; НАН України, Ін-т 

математики, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Київ, 2019. — 15 с. — Бібліогр.: 

с. 9—10 (13 назв). — 60 пр. — [2019-3430 А] УДК 512.55 

514 Геометрія 

На ступінь доктора 

4107. Усенко В. Г. Геометричні моделі структурної надійності резервованих 

інженерних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Усенко Валерій Григорович ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 

(34 назви). — 120 пр. — [2019-3876 А] УДК 514.18 

На ступінь кандидата 

4108. Гонта В. С. Графічні технологічні засоби розвитку просторової уяви : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. 

геометрія, інж. графіка" / Гонта Вікторія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2019-3650 А] УДК 514.18 



   

 
71 

4109. Кравців С. Я. Геометричне моделювання покриття об'єктів з ураху-

ванням обмежень спеціального виду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Кравців Світлана 

Ярославівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т 

цивіл. захисту України, Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій]. — 

Мелітополь (Запоріз. обл.), 2019. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—25 (34 назви). — 

120 пр. — [2019-3179 А] УДК 514.18 

4110. Лісун І. С. Геометричні моделі просторових складчастих систем для 

різних схем трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Лісун Ірина Сергіївна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-3858 А] УДК 514.18 

4111. Мотайло А. П. Геометричне моделювання скалярних та векторних полів 

на решітках тетраедрально-октаедральної структури : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Мотайло Анжеліка Павлівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Херсон. держ. 

мор. акад.]. — Дніпро, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 

100 пр. — [2019-3580 А] УДК 514.18 

4112. Незенко А. Й. Геометричне моделювання в процесах життєвого циклу 

виробу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 

"Приклад. геометрія, інж. графіка" / Незенко Андрій Йосипович ; Київ. нац. ун-т буд-

ва і архітектури, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікор-

ського"]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — 

[2019-3865 А] УДК 514.18 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

4113. Дзюбенко Г. А. Формозберігаюче наближення функцій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Дзюбенко 

Герман Анатолійович ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2019. — 30 с. — 

Бібліогр.: с. 22—25 (35 назв). — 100 пр. — [2019-2927 А] УДК 517.518.82 

4114. Таранець Р. М. Якісний аналіз нелінійних параболічних рівнянь та 

систем високого порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Таранець Роман Михайлович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т приклад. математики і механіки НАН України]. 

— Київ, 2019. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (31 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2019-2914 А] УДК 517.95 

На ступінь кандидата 

4115. Бецко І. В. Дослідження структури множини неперервних розв'язків 

систем різницевих рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Бецко Іванна Володимирівна ; НАН 

України, Ін-т математики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського"]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2019-3162 А] УДК 517.929 

4116. Дворак І. Я. Метод симетризації в задачах про екстремальне розбиття 

комплексної площини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
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[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Дворак Інна Ярославівна ; НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2019. — 19, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3008 А] УДК 517.5 

4117. Потапенко О. Ю. Крайові задачі на нескінченновимірних многовидах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 

аналіз" / Потапенко Олексій Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. 

— [2019-2980 А] УДК 517.954 

4118. Сіренко А. С. Дослідження стійкості динамічних систем з перемикан-

нями та запізненням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Сіренко Андрій 

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

с. 16—18 (20 назв). — 110 пр. — [2019-3633 А] УДК 517.938 

4119. Фещенко І. С. Системи підпросторів гільбертових і банахових прос-

торів, їх властивості та застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Фещенко Іван Сергійович ; НАН 

України, Ін-т математики. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3077 А] УДК 517.982.22 

4120. Хайдуров В. В. Методи та програмні засоби реалізації моделей основних 

класів обернених задач теплопровідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Хайдуров Владислав Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в 

енергетиці ім. Г. Є. Пухова [та ін.]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-3112 А] УДК 517.956.47:536.21 

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів 

На ступінь кандидата 

4121. Дуденко М. А. Метричні базиси графів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.08 "Мат. логіка, теорія алгоритмів і 

дискрет. математика" / Дуденко Маргарита Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2970 А] УДК 519.1 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

4122. Готович В. А. Математичне моделювання і статистичне оцінювання 

характеристик штатного режиму електроспоживання організацій : автореф. дис. на 

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

обчислюв. методи" / Готович Володимир Анатолійович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2019-3249 А] УДК 519.2 

4123. Стефанська Н. О. Перетворення Фур'є загальних стохастичних мір та 

його застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Стефанська Неля 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2019-2987 А] УДК 519.21 

4124. Ярова О. А. Асимптотичний аналіз та перехідні явища в марковських 

випадкових еволюціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
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[спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Ярова Оксана Анатоліївна ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 

— [2019-3279 А] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 

4125. Процько І. О. Підвищення ефективності обчислення дійсних гармо-
нічних перетворень на основі циклічних згорток : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 
Процько Ігор Омелянович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. 
— Вінниця, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (56 назв). — 100 пр. — 
[2019-3630 А] УДК 519.67:517.443 

4126. Сеньо П. С. Методи локалізації функціональних невизначеностей для 
аналізу систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Сеньо Петро Степанович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2019. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3470 А]
 УДК 519.61:517.9 

На ступінь кандидата 

4127. Борачок І. В. Чисельне розв'язування задачі Коші для рівняння Лапласа 
в тривимірних двозв'язних областях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчислюв. математика" / Борачок Ігор Воло-
димирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (5 назв). — 100 пр. — [2019-3283 А] УДК 519.63 

4128. Дреботій Р. Г. Побудова та аналіз hp-адаптивних схем методу скін-
ченних елементів для задач дифузії-конвекції-реакції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчислюв. математика" / 
Дреботій Роман Григорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3327 А] 

 УДК 519.6 
4129. Луханін В. С. Конструктивні методи розв'язання одного класу крайових 

задач для нелінійних еліптичних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 
Луханін Володимир Сергійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 
2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — [2019-
3816 А] УДК 519.632:517.95 

4130. Місько В. М. Обчислювальні методи на основі квадратичного решета 
при криптоаналізі RSA алгоритму апаратно-програмними засобами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 
обчислюв. методи" / Місько Віталій Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем 
моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — Київ, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3188 А] УДК 519.67:004.056.55 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь кандидата 

4131. Левкович М. В. Математичне моделювання деформаційних і тепло-

масообмінних процесів у середовищах з фрактальною структурою : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Левкович Мар'яна Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. по-

літехніка", [Нац. лісотехн. ун-т України]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2019-3660 А] УДК 519.876.5:[539.3+538.953 

4132. Собко В. Г. Математичне моделювання процесів масопереносу на базі 

біортогональних многочленів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Собко Валентина 

Григорівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики  

ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-3072 А] УДК 519.876.5:533.6.011 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 

Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь кандидата 

4133. Гончерюк О. М. Методичні основи застосування даних наземного 

цифрового фотограмметричного знімання для моніторингу пам'яток архітектури : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, 

фотограмметрія та картографія" / Гончерюк Олеся Михайлівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2019-3684 А] УДК 528.7:719 

53 Фізика 

На ступінь доктора 

4134. Хань Вей. Формування вуглецевих та оксидних наноструктур для 

відновлюваної енергетики: моделювання та експериментальне дослідження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і 

хімія поверхні" / Хань Вей ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, 

[Цзілінський ун-т (м. Чаньчунь, КНР)]. — Київ, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (32 назви). — 100 пр. — [2019-3198 А] 

 УДК 53.08:621.355.035.2-022.532 

На ступінь кандидата 

4135. Бурченя А. В. Спрямоване керування параметрами росту для одержання 

структурно досконалих монокристалів алмазу типу Ib масою від 5 до 10 каратів в 

шестипуансонних пресах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Бурченя Андрій Віталійович ; НАН України, 

Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-3366 А] УДК 53.092+53.096]:548.2 

532 Загальні питання механіки рідин. Механіка рідин (гідромеханіка) 

На ступінь кандидата 

4136. Голіченко О. Л. Механізми тривимірного перемішування в'язкої рідини 

в скінченному циліндрі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Голіченко Олександр 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3410 А] УДК 532.5 
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4137. Разаві С. Ф. Гідродинамічні особливості потока аномально-в'язких рідин 

у конічної поверхні ковзання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Разаві Сейєд Фаршад ; Нац. 

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

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2981 А] 

 УДК 532.5 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

4138. Левчук І. П. Збудження несинусоїдальних хвильових збурень у не-

рівноважній плазмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Левчук Ірина Павлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Харків, 2019. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—19. — 100 пр. — [2019-3098 А] УДК 533.9 

4139. Федун В. І. Збудження плазмовими утвореннями гідроакустичних хвиле-

водів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.08 

"Фізика плазми" / Федун Віктор Іванович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2019-3076 А] УДК 533.9:533.6.011.7 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 

4140. Кухтін С. М. Модуляційна лазерна спектроскопія метану в повітрі і 

воді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 

"Фізика приладів, елементів і систем" / Кухтін Сергій Михайлович ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки. — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(17 назв). — 100 пр. — [2019-3781 А] УДК 535.37.08:543.42:547.211 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 

4141. Маркович Б. М. Квантово-статистичний опис рівноважних характерис-

тик та дифузійних процесів у просторово обмежених металевих системах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 

Маркович Богдан Михайлович ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем, [Нац. 

ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2019. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 

(53 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3061 А] УДК 536.75:538.94 

4142. Петренко В. П. Теплогідродинамічні процеси в низхідних кільцевих 

паро-рідинних потоках розчинів з розвинутою хвильовою структурою під час 

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

05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Петренко Валентин Петро-

вич ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики, [Нац. ун-т харч. технологій]. — Київ, 

2019. — 43 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 39—42 (27 назв). — 100 пр. — [2019-

3585 А] УДК 536.423.15 

На ступінь кандидата 

4143. Андрєєва О. Л. Використання конвективних структур в шарах в'язкої 

рідини з твердими границями для гомогенізації легуючої домішки в розплаві сталі : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. 

теплофізика та пром. теплоенергетика" / Андрєєва Оксана Леонідівна ; НАН 

України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Харків, 2019. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2019-3561 А]

 УДК 536.255:669.15-194 

4144. Бодюл О. С. Теплофізичні властивості конденсованих фаз метану та 

його галоїдопохідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Бодюл Олена 

Станіславівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2019-2842 А] 

 УДК 536.42:[547.211+547.412.1 

4145. Добуш О. А. Рівняння стану коміркової моделі плину : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 

Добуш Оксана Андріївна ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Львів, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2969 А]

 УДК 536.42 

4146. Кравчук О. В. Тепломасообмін та гідродинаміка однорідних та нано-

рідин в мікроканалах різної конфігурації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 

Кравчук Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 

2019. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 22—23 (16 назв). — 100 пр. — [2019-

3455 А] УДК 536.2:532.5-022.532 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь кандидата 

4147. Нікитенко А. Л. Спектральні характеристики елементарних збуджень 

гексаферитів М-типу у мм-діапазоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Нікитенко Артем Леонідович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(15 назв). — [2019-3823 А] УДК 537.86:535.33 

4148. Самойлик С. С. Розвиток методів та моделей аналізу хвилеводно-резо-

наторних систем з частковим багатошаровим заповненням : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / 

Самойлик Сергій Сергійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. ун-т 

"Запоріз. політехніка"]. — Харків, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2019-3709 А] УДК 537.86 

4149. Соболяк О. В. Моніторинг електромагнітних і акустичних випроміню-

вань антропогенних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Соболяк Олександр Васильович ; НАН 

України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2019. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2019-3554 А] УДК 537.86 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

4150. Бушкова В. С. Золь-гель синтез, структура та властивості заміщених 

феритів нікелю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
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01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Бушкова Віра Степанівна ; Держ. ВНЗ "При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2019. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (56 назв). — 100 пр. — [2019-3485 А] 

 УДК 538.971+544.7]:[549.73:546.74.057-169 

4151. Горічок І. В. Дефектна підсистема гетерофазних термоелектричних 

матеріалів на основі сполук А
4
В

6
 та їх властивості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Горічок Ігор 

Володимирович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Чернівці, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38. 

— 100 пр. — [2019-3128 А] УДК 538.911 

4152. Семенцов Ю. І. Формування структури та властивостей sp
2
-вуглецевих 

наноматеріалів і функціональних композитів за їх участі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / 

Семенцов Юрій Іванович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 

2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (50 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2019-3749 А] УДК 538.91-032.36-022.532 

На ступінь кандидата 

4153. Бардашевська С. Д. Квантово-розмірні структури на основі напівпро-

відникових сполук А
2
В

6
/С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Бардашевська Світлана Дмитрівна ; 

Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2019. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2019-3563 А] 

 УДК 538.93:537.311.322 

4154. Бондар І. С. Вплив неоднорідностей кристалічної структури на елект-

ронні властивості гексагональної модифікації дихалькогеніду ніобію та графену : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Бондар Іван Сергійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. 

температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-3566 А] УДК 538.911:538.935 

4155. Дорошенко Г. М. Вплив концентраційних фазових переходів на струк-

туру, гальваномагнітні, теплові і термоелектричні властивості твердих розчинів 

вісмут-сурма і плівок на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Дорошенко Ганна 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 

100 пр. — [2019-3773 А] УДК 538.9 

4156. Коцюбинський А. О. Монокристалічні епітаксійні ферит-ґранатові 

плівки: кристалічна, магнітна та доменна мікроструктури : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Коцюбинський Андрій Олегович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-

3258 А] УДК 538.975 

4157. Ліщук П. О. Особливості теплового транспорту в поруватих напівпро-

відникових структурах на основі кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ліщук Павло Олек-

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

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-3697 А] 

 УДК 538.915:537.311.322]:538.953 
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4158. Любченко О. І. Високороздільна Х-променева дифрактометрія поверх-

невих шарів монокристалів та багатошарових структур при іонному опроміненні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Любченко Олексій Ігорович ; НАН України, Ін-т фізики напівпро-

відників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-2975 А] УДК 538.975:539.26 

4159. Малий Є. В. Властивості дефектів структури у фосфіді галію та їхній 

вплив на параметри світлодіодів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Малий Євген Вікторович ; Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Ін-т ядер. дослідж. НАН 

України]. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—15 (32 назви). — 100 пр. — 

[2019-3224 А] УДК 538.91:661.868.1'045.019]:[621.382.2:535.376 

4160. Найдич Б. П. Кристалічна структура та термодинамічні параметри 

тонкоплівкових конденсатів систем II–VI, IV–VI : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Найдич 

Богданна Петрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2019-

3542 А] УДК 538.975 

4161. Поліщук Ю. О. Еволюція структури високодисперсних матеріалів ZrO2 

та ZnS в процесі синтезу та відпалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Поліщук Юлія Олегівна ; 

НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2019. — 

17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (24 назви). — 100 пр. — [2019-

3703 А] УДК 538.91:544.023.5 

4162. Полубояров О. О. Вплив точкових дефектів структури і неоднорід-

ностей складу на електричні та фотоелектричні властивості кристалів CdZnTe : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Полубояров Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т електро-

фізики і радіац. технологій, [Ін-т монокристалів]. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (25 назв). — 100 пр. — [2019-3788 А] УДК 538.9 

4163. Прокопов О. І. Особливості електротранспортних властивостей інтер-

кальованих сполук графіту з хлоридом йоду та бромом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Про-

копов Олександр Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2019-3706 А] 

 УДК 538.935:537.31 

4164. Сай П. О. Омічні контакти до нітрид індієвих епітаксійних плівок : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук (д-ра філософії) : [спец.] 

01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Сай Павло Олегович ; Ін-т фізики напівпровідників 

ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (20 назв). — 100 пр. — [2019-3031 А] УДК 538.975:621.793 

4165. Шкирта І. М. Дослідження дисперсійних залежностей фононного спектру 

складних кубічних кристалів в концепції надпросторової симетрії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровід-

ників і діелектриків" / Шкирта Ігор Миколайович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". 

— Ужгород, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2019-

2798 А] УДК 538.911 
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539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

4166. Кулик В. В. Розроблення концепції створення високоміцних колісних 

сталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 

"Матеріалознавство" / Кулик Володимир Володимирович ; НАН України, Фіз.-мех. 

ін-т ім. Г. В. Карпенка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2019. — 41 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (47 назв). — 100 пр. — [2019-3659 А]

 УДК 539.43:669.018.2 

4167. Погребняк А. Д. Експериментальне дослідження та розробка методів 

прогнозування довговічності конструкційних матеріалів внаслідок втоми за умов 

комбінованого статичного та циклічного навантаження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Погребняк Анатолій Дмитрович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. 

— Київ, 2019. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—38 (40 назв). — 100 пр. — [2019-

3547 А] УДК 539.376 

4168. Рожок Л. С. Просторові задачі теорії пружності для циліндричних 

оболонок складної геометрії та структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Рожок 

Лілія Степанівна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка, [Нац. трансп. 

ун-т]. — Київ, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (54 назви). — 100 пр. 

— [2019-3068 А] УДК 539.3 

4169. Соловйов Д. В. Вплив домішок на властивості ліпідних мембран та 

фазові переходи в них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" ; 03.00.02 "Біофізика" / Соловйов 

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

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—32. — 100 пр. — [2019-3792 А] УДК 539.2:577.352 

На ступінь кандидата 

4170. Боков І. П. Напружено-деформований стан трансверсально-ізотропних 

пластин за зосереджених та локальних силових впливів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Боков Ігор Петрович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ін-т проблем 

машинобуд. ім. А. М. Підгорного НАН України]. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2885 А] УДК 539.3 

4171. Глухов А. Ю. Поширення вісесиметричних пружних хвиль в шару-

ватому композитному матеріалі з початковими напруженнями при проковзуванні 

шарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 

"Механіка деформів. твердого тіла" / Глухов Андрій Юрійович ; НАН України, Ін-т 

механіки ім. С. П. Тимошенка. — Київ, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2019-3605 А] УДК 539.319 

4172. Грещук О. М. Взаємозв'язок морфологічних та структурних особли-

востей металевих наноструктур з ефектами підсилення ними раманівського 

розсіяння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Грещук Олександр Михайлович ; НАН України, Ін-т 

фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2019-3607 А] УДК 539.24:535.375.5 
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4173. Кошелюк В. А. Розрахунок композитних тіл із тріщинами за сумісної дії 

механічних та теплових навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Кошелюк Віктор 

Андрійович ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3737 А] УДК 539.37 

4174. Куценко В. Є. Функціоналізація атомно-гладких поверхонь високовпо-

рядкованими органічними плівками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Куценко Валерія Євгеніївна ; 

НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20. 

— 100 пр. — [2019-3537 А] УДК 539.216:539.6 

4175. Максименко З. В. Резонансна рентгенівська дифрактометрія поблизу  

К-країв поглинання компонент при дослідженнях багатошарових структур : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Максименко Зоя Василівна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників  

ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-3621 А] УДК 539.26 

4176. Ткаченко В. В. Нелінійні коливання та стійкість шаруватих пластин 

складної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Ткаченко Вікторія Валеріївна ; 

НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв) та в підрядк. прим. — 125 пр. — [2019-3753 А] 

 УДК 539.4 

4177. Чорненький А. Б. Плоскі задачі теорії пружності для квазіортотропного 

тіла з отворами, вирізами та тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Чорнень-

кий Андрій Борисович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики 

ім. Я. С. Підстригача, [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-3756 А] УДК 539.3 

4178. Шугайло О. П. Напружено-деформований стан трубчатих елементів 

парогенераторів при аварійних ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Шугайло 

Олексій Петрович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — Київ, 2019. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3117 А] 

 УДК 539.3:621.039.587 

4179. Юрчук В. М. Теорія поодиноких хвиль в нелінійно пружних матеріалах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 

"Механіка деформів. твердого тіла" / Юрчук Василь Миколайович ; НАН України, 

Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-2838 А] УДК 539.3 

4180. Ясковець З. С. Визначення закономірностей впливу зміщень ґрунту в 

зонах шахтних виробіток на напружений стан трубопроводів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 

твердого тіла" / Ясковець Захар Сергійович ; НАН України, Ін-т проблем міцності 

ім. Г. С. Писаренка. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 

(10 назв). — 100 пр. — [2019-3720 А] УДК 539.4:624.131.53 

4181. Яцик І. М. Згин пластини Рейсснера з прямолінійними тріщинами з 

урахуванням двовимірної зони контакту їх берегів : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Яцик Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2019. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-

3160 А] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

542 Практична лабораторна хімія. Препаративна  

та експериментальна хімія 

На ступінь кандидата 

4182. Мельничук О. В. Високопористі наноструктуровані вуглецеві матеріали 

як елементи каталітичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.13 "Нафтохімія і вуглехімія" / Мельничук Олександр Володи-

мирович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря. — Київ, 

2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2019-

3862 А] УДК 542.06:542.973 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

4183. Бевзюк К. В. Стан у розчинах, сорбційне вилучення та вольтампер-

ометричне визначення синтетичних харчових барвників : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Бевзюк Катерина 

Вікторівна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

Ужгород, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — 

[2019-3202 А] УДК 543.5:667.28 

4184. Мєх Ю. В. Використання реакцій відновлення гетерополікомплексів, 

послідовного інжекційного аналізу та математичної обробки кінетичних даних в 

спектрофотометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.02 "Аналіт. хімія" / Мєх Юлія Василівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 

[Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Ужгород, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22 (29 назв). — 100 пр. — [2019-3226 А] УДК 543.422.3 

544 Фізична хімія 

На ступінь кандидата 

4185. Гаврилюк Н. А. Фізико-хімічні властивості політетрафторетилену та 

поліпропілену, наповнених багатошаровими вуглецевими нанотрубками : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія 

поверхні" / Гаврилюк Наталія Афанасіївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні 

ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (32 назви). — 

100 пр. — [2019-2965 А] УДК 544.7 

4186. Качмар А. І. Механізми накопичення заряду електрохімічними сис-

темами на основі нанокомпозитів вуглець/оксиди і сульфіди металів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія 

поверхні" / Качмар Андрій Ігорович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2019-3533 А] УДК 544.6.018.2-022.513.2 
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4187. Кізюн О. В. Вплив домішок на фізико-хімічні властивості VPO-ката-

лізаторів окиснення н-пентану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Кізюн Олена Валеріївна ; НАН України, Ін-т хімії 

поверхні ім. О. О. Чуйка, [Ін-т сорбції та проблем ендоекології НАН України]. — 

Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 
100 пр. — [2019-3054 А] УДК 544.47 

4188. Полтавець В. В. Електрохімічне формування та властивості електродних 

матеріалів на основі MnO2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Полтавець Вероніка Володимирівна ; Держ. ВНЗ 
"Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпро, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2019-3146 А]

 УДК 544.6.076.32:546.714 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь доктора 

4189. Голіченко О. А. Синтез, будова та властивості кластерних сполук 

ренію(ІІІ) з біологічною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Голіченко Олександр Анатолійович ; 

НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського, [ДВНЗ "Укр. держ. 
хім.-технол. ун-т"]. — Київ, 2019. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—41 

(73 назви). — 100 пр. — [2019-3490 А] УДК 546.719-3 

4190. Хома Р. Є. Кислотно-основна взаємодія та сульфоокиснення при хемо-

сорбції оксиду сульфуру (IV) водними розчинами алкіламінів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Хома 

Руслан Євгенійович ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернад-

ського, [Фіз.-хім. ін-т захисту навколиш. середовища і людини МОН України та 

НАН України]. — Київ, 2019. — 50 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—47. — 100 пр. — 

[2019-3272 А] УДК 546.224-3 

На ступінь кандидата 

4191. Левковець С. І. Фазові рівноваги, кристалічна структура та властивості 

проміжних фаз в системах 2TII + Hg(Pb)Br2 2TIBr + Hg(Pb)I2 та споріднених : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. 

хімія" / Левковець Сергій Іванович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки]. — Ужгород, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—22 

(45 назв). — 120 пр. — [2019-3220 А] УДК 546.1-3:544.344.01 

4192. Мандзій Т. В. Координаційні сполуки карбоксилатів 3D-металів з гідра-
зидами арилкарбонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Мандзій Тарас Васильович ; НАН 

України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

Одеса, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2019-
3186 А] УДК 546.302-3:547.234 

4193. Сліпкань А. В. Синтез та властивості наночасток цирконій гідро-

фосфату, навантажених комплексними сполуками диренію(ІІІ) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Сліпкань 
Анастасія Валеріївна ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вер-

надського, [ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3710 А] 

 УДК 546.831-386+546.719]-022.532 
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4194. Тищенко П. В. Фазові рівноваги квазіпотрійних систем на основі сполук 

A
і
2X, B

iii
2X3, R2X3, A

i
Y (A

i
—Cu, Ag; B

iii
—Ga, In; R—La, Er; X—S, Se; Y—CI, I) та 

властивості проміжних фаз і стекол : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Тищенко Петро Васильович ; ДВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Ужгород, 2019. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 120 пр. — [2019-3236 А] 

 УДК 546.56/.68-3:544.344.01 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

4195. Григоренко О. О. Циклічні амінокислоти, їх похідні та аналоги — 

джерела сполук для створення лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Григоренко Олександр 

Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 38 с. : іл., схеми. — 

Бібліогр.: с. 31—35. — 200 пр. — [2019-2891 А] УДК 547.466 

На ступінь кандидата 

4196. Жигадло Є. Ю. Синтез ди- та поліфункціонально заміщених каркасних 

вуглеводнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.03 "Органіч. хімія" / Жигадло Євгенія Юріївна ; НАН України, Ін-т органіч. 

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

2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3530 А] 

 УДК 547.21 

4197. Літвінчук М. Б. Синтез та хімічні перетворення 5-заміщених 2-іліден-

1,3-тіазолідинів і їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Літвінчук Марія Богданівна ; НАН України, 

Ін-т органіч. хімії, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2019. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3500 А] УДК 547.789 

4198. Мельников С. В. Трифторометилкетіміни в реакціях органокаталітич-

ного декарбоксилювального приєднання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Мельников Сергій Володи-

мирович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 110 пр. — [2019-3303 А] 

 УДК 547.461.3:544.412.1 

4199. Мічурін О. М. Синтез та застосування конформаційно обмежених 

циклобутановмісних аналогів аргініну, лізину та орнітину : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Мічурін Олег 

Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл., 

схеми. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3381 А] 

 УДК 547.466.057 

4200. Морозова А. Д. 3(5)-аміноізоксазоли у багатокомпонентних реакціях з 

карбонільними сполуками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Морозова Аліса Дмитрівна ; НАН України, Ін-т 

органіч. хімії, [Держ. наук. установа "НТК "Ін-т монокристалів" НАН України]. — 

Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-

3344 А] УДК 547.786:547.57 
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4201. Сабадах О. П. Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 

9,10-антрацендіону і його похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Сабадах Оксана Петрівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [ВДНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 

2019. — 21 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 13—16 (22 назви). — 100 пр. — [2019-

2950 А] УДК 547.498 

4202. Станько О. В. Поліфтороалкілімінофосфонати в синтезі оптично актив-

них похідних -амінофосфонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Станько Олег Володимирович ; 

НАН України, Ін-т органіч. хімії. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3555 А] УДК 547.466:547.4-304.2 

4203. Тарнавський С. С. Синтез та вивчення протипухлинної активності 

похідних 2,5-дигідропірол-2,5-діону та 1,2-дигідропірол-3-ону : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / 

Тарнавський Сергій Степанович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії 

ім. В. П. Кухаря, [Ін-т молекуляр. біології і генетики]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2019-3713 А]

 УДК 547.74.057:615.277.3.012 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь доктора 

4204. Макаренко І. Б. Неоднорідність земної кори України і суміжних 

регіонів за результатами 3D гравітаційного моделювання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Макаренко Ірина 

Борисівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2019. — 47 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 37—44. — 100 пр. — [2019-3539 А] УДК 550.312:551.241(477) 

На ступінь кандидата 

4205. Михайлова О. О. Визначення полів напружень у Закарпатті через меха-

нізми вогнищ землетрусів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Михайлова Ольга Олександрівна ; НАН України, 

Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3579 А] УДК 550.344 

550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні  

пошуки та розвідка 

На ступінь кандидата 

4206. Федосеєнков С. Г. Геоморфологічні та літологічні особливості донних 

відкладів на основі геоакустичних методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Федосеєнков Сергій Геннадійович ; 

НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна, [Держ. установа "Наук. гідрофіз. 

центр НАН України"]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—

19 (35 назв). — 100 пр. — [2019-3515 А] УДК 550.8.082.4:551.35 
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551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  

Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.2/.3 Геодинаміка 

На ступінь доктора 

4207. Кушнір А. М. Геоелектричні неоднорідності земної кори та верхньої 

мантії території України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : 

[спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Кушнір Антон Миколайович ; НАН України, Ін-т 

геофізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2019. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 

(36 назв). — 100 пр. — [2019-3498 А] УДК 551.241(477) 

4208. Мичак С. В. Структурні особливості і кінематичний розвиток земної 

кори західної частини Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Мичак Сергій Володимирович ; НАН 

України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2019. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — [2019-3502 А] УДК 551.24.05(477) 

4209. Муровська Г. В. Глибинна будова та альпійська геодинаміка Карпат-

ського та Кримсько-Чорноморського регіонів України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Муровська Ганна Ва-

леріївна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2019. — 35 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2019-3541 А] УДК 551.24.03(477.8+477.7) 

На ступінь кандидата 

4210. Гаврилів Л. І. Кайнозойські дайки Аргентинських островів (Західна 

Антарктида): склад, умови утворення та геологічні співвідношення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.01 "Заг. і регіон. геологія" / 

Гаврилів Любомир Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3004 А] 

 УДК 551.22:552.3]:551.77](99) 

551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі 

На ступінь кандидата 

4211. Кушнір Д. В. Мінливість гідрологічних характеристик причорномор-

ських лиманів в умовах регулювання водообміну з морем : (на прикладі Тилігул. та 

Куяльниц. лиманів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.08 "Океанологія" / Кушнір Дмитро Валентинович ; Одес. держ. екол. 

ун-т. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2019-3377 А] УДК 551.468.2(262.5) 

551.5 Метеорологія 

На ступінь кандидата 

4212. Сліже М. О. Метеорологічна характеристика і аеросиноптичні умови 

розвитку суховіїв в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Сліже Марія 

Олегівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2952 А] УДК 551.555.3(477) 
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551.7/.8 Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь кандидата 

4213. Вертюх А. М. Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності 

нижнього карбону південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.01 "Заг. і 

регіон. геологія" / Вертюх Анатолій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Навч.-наук. ін-т "Ін-т геології". — Київ, 2019. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—15. — 100 пр. — [2019-3246 А] УДК 551.7"621.6":553.98(477.5) 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь кандидата 

4214. Герасимець І. М. Мінералогія аморфних утворень у лужнопольово-

шпатових сієнітах Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геол. наук : спец. 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / Герасимець Ірина 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення  

ім. М. П. Семененка. — Київ, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 

100 пр. — [2019-3446 А] УДК 552.331:549.691](477) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.5 Родовища природного каменю 

На ступінь кандидата 

4215. Антіпович Я. В. Особливості трансформації закритої пористості 

пісковиків Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

спец. 04.00.01 "Заг. і регіон. геологія" / Антіпович Яна Валентинівна ; НАН України, 

Ін-т геол. наук, [Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова]. — Київ, 2019. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3522 А] 

 УДК 553.56/.57(477.6) 

553.9 Родовища вуглецевих порід. Родовища вуглеводнів 

На ступінь кандидата 

4216. Олійник О. П. Реконструкція палеотектонічних умов розвитку соляно-

купольних структур центральної частини Дніпровсько-Донецької западини у зв'язку 

з нафтогазоносністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

[спец.] 04.00.01 "Заг. і регіон. геологія" / Олійник Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т 

геол. наук. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 (37 назв). — 100 пр. — 

[2019-3503 А] УДК 553.98.04:551.243](477.6) 

4217. Семенюк В. Г. Визначення прогнозно-пошукових ознак нафтогазо-

носності Бовтиської імпактної структури за геолого-структурними термо-атмо-

гідролого-геохімічними даними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 

наук : спец. 04.00.01 "Заг. і регіон. геологія" / Семенюк Володимир Григорович ; 

НАН України, Ін-т геол. наук. — Київ, 2019. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—23 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-3469 А] УДК 553.98.04(477.46+477.65) 

4218. Стародубець К. М. Розробка прогнозно-пошукових критеріїв вуглевод-

невих покладів в кристалічному фундаменті Дніпровсько-Донецької западини на 

прикладі Юліївсько-Скворцівського полігону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.01 "Заг. і регіон. геологія" / Стародубець 
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Кирило Миколайович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — Київ, 2019. — 27 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3474 А] 

 УДК 553.981.04(477.5/.6) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

4219. Будерацька Н. О. Передімплантаційно-генетичний скринінг ембріонів 

після кріоконсервування ооцитів людини методом вітрифікації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Будерацька 

Наталія Олексіївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — 

Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—17 (31 назва). — 100 пр. — 

[2019-3804 А] УДК 57.086.13:612.646 

4220. Луценко Д. Г. Стан мікрогемоциркуляторної системи та вегетативної 

регуляції серцевого ритму щурів в умовах різних режимів холодової аклімації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріо-

біологія" / Луценко Дмитро Григорович ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і 

кріомедицини. — Харків, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (37 назв). — 

100 пр. — [2019-3185 А] УДК 57.086.13:591.11]:599.323.45 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

4221. Нейко І. С. Еколого-генетичні засади популяційного та індивідуального 

відбору основних лісотвірних порід Правобережного Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Нейко 

Ігор Степанович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природо-

користування, [Держ. підприємство "Вінниц. ліс. н.-д. станція" Укр. ордена "Знак 

пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького]. — Київ, 2019. 

— 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40. — 100 пр. — [2019-3866 А] 

 УДК 574.3:630*1](292.485:477.4) 

На ступінь кандидата 

4222. Калашнік К. С. Морфофункціональна організація альгосистеми "базифіт-

епіфіт" північно-західної частини Чорного моря : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Калашнік Катерина 

Сергіївна ; НАН України, Ін-т мор. біології. — Одеса, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—21 (30 назв). — 100 пр. — [2019-3173 А] УДК 574.5(262.5-16) 

4223. Кірікова Т. О. Роль водних безхребетних в живленні і розміщенні тундрових 

видів куликів у лиманах і лагунах Азово-Чорноморського регіону : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Кірікова 

Тетяна Олексіївна ; НАН України, Ін-т мор. біології [та ін.]. — Одеса, 2019. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2019-3257 А] 

 УДК 574.58:592:598.243](477.7) 

4224. Кудренко С. А. Просторово-часові особливості популяцій амфіпод 

(Crustacea, Amphipoda) Північно-західної частини Чорного моря : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Кудренко 

Сергій Андрійович ; НАН України, Ін-т мор. біології. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2019-3376 А] 

 УДК 574.5:595.371](262.5) 
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4225. Рощина Н. О. Антропогенно-кліматична трансформація флори та 

рослинності озер Північно-степового Придніпров'я : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Рощина Ніна Олегівна ; 

Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (28 назв). — 100 пр. — [2019-3504 А] 

 УДК 574.5(285.2:477) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь кандидата 

4226. Радченко О. М. Поліморфізм генів господарсько-цінних ознак м'якої 

пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 

"Генетика" / Радченко Олексій Михайлович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і 

генетики. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(22 назви). — 100 пр. — [2019-3350 А] УДК 575.222:633.11 

4227. Тимчий К. І. Генетичні та фенотипові особливості промислової попу-

ляції дощових черв'яків роду Eisenia під впливом лазерного опромінювання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / 

Тимчий Катерина Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і 

генетики тварин ім. М. В. Зубця, [Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — 

с. Чубинське (Київ. обл.), 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 

100 пр. — [2019-3155 А] УДК 575.113+575.21]:614.875:595.14 

577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь доктора 

4228. Боднар О. І. Адаптація і регуляція зовнішніми чинниками метаболізму 

та продукування біологічно активних речовин у Chlorella vulgaris Beij. в 

аквакультурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Боднар Оксана Ігорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Чернівці, 2019. 

— 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39. — 100 пр. — [2019-3123 А] 

 УДК 577.121:577.118:582.263 

4229. Геращенко Г. В. Генетичні, епігенетичні та експресійні порушення у 

низці епітелійних пухлин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 

[спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" ; 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Геращенко 

Ганна Володимирівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — Київ, 

2019. — 53 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 45—50 (39 назв). — 100 пр. — 

[2019-3526 А] УДК 577.2:616-006 

4230. Півень О. О. Порушення експресії генів адгеринового комплексу у 

міокарді як молекулярний механізм розвитку деяких патологій серця : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / 

Півень Оксана Олександрівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. 

— Київ, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (41 назва). — 100 пр. — 

[2019-3067 А] УДК 577.218:576.5 

На ступінь кандидата 

4231. Біла І. І. Вплив агматину на агрегаційну та міграційну здатність лейко-

цитів за експериментального цукрового діабету : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Біла Іванна Іванівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-3243 А] УДК 577.1:616.379-008.64-092.9 

4232. Булденко В. М. Сульфонілкалікс[4]арен як платформа для конструю-

вання інгібіторів фосфатаз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Булденко Владислав Миколайович ; НАН 

України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря. — Київ, 2019. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 110 пр. — [2019-3682 А] 

 УДК 577.15:577.112 
4233. Вілецька Ю. М. Експресія генів, які контролюють процеси проліферації, 

у підшкірній жировій тканині за умов ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Вілецька Юлія Миколаївна ; 

НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 
100 пр. — [2019-3406 А] УДК 577.218:57.085 

4234. Литвинчук Х. М. Експериментальна оцінка впливу радіозахисного 

засобу 2-меркаптобензотіазол за морфофункціональними показниками клітин in 

vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 
"Радіобіологія" / Литвинчук Христина Михайлівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини". — Київ, 2019. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2019-3421 А] УДК 577.346:57.085 

4235. Міщенко А. М. Модельне дослідження ролі просторової структури 

саркомеру в молекулярному механізмі м'язового скорочення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Міщенко 

Артем Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Донец. нац. ун-т ім. Василя 

Стуса]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2019-3343 А] УДК 577.353 
4236. Раєвський О. В. Молекулярна динаміка комплексів лейцил-тРНК-

синтетаз бактеріального та архейного походження із помилково синтезованими 

продуктами реакції аміноацилювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Раєвський Олексій Володи-
мирович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики НАН України. — Київ, 

2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3707 А]

 УДК 577.217:577.112 

4237. Царенко Т. М. Розвиток ішемічного інсульту у пацієнтів з діабетом 2 

типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 
"Біохімія" / Царенко Тетяна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2019-3274 А] УДК 577.1:[616.831-005.1-005.4:616.379-008.64 

4238. Шалай Я. Р. Роль вільнорадикальних процесів у антинеопластичній 
активності похідних тіазолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Шалай Ярина Романівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 

— 100 пр. — [2019-3276 А] УДК 577.3:612.062 

4239. Шаропов Б. Р. Експресія та функція капсаїцинового рецептора TRPV1 у 
сечовому міхурі щура в нормі та при патології : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Шаропов Біжан Рашидович ; 

НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2019. — 28 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2019-2996 А] УДК 577.35 
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578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 

4240. Пастиря А. С. Молекулярно-біологічна характеристика виявлених в 

Україні ізолятів вірусу інфекційної бурсальної хвороби : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Пастиря Анна 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2019-3463 А] 

 УДК 578.2:636.52/.58.09](477) 

579 Мікробіологія 

На ступінь доктора 

4241. Воронкова О. С. Біологічні властивості біоплівкотвірних штамів ста-

філококів — компонентів мікробіоти організму людини : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Воронкова Ольга 

Сергіївна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, 

[Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—37 (50 назв). — 100 пр. — [2019-3211 А] УДК 579.86:612.015 

На ступінь кандидата 

4242. Харчук М. С. Особливості морфології і функціонування волютинових 

гранул Saccharomyces cerevisiae : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Харчук Максим Сергійович ; НАН України, 

Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 100 пр. — [2019-3395 А] УДК 579.23 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

4243. Парнікоза І. Ю. Екологічні механізми адаптації щучника антарктичного 

(Deschampsia antarctica É. Desv.) за зміни кліматичних умов Антарктики : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 

Парнікоза Іван Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т молекуляр. 

біології і генетики НАН України]. — Київ, 2019. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—34 (51 назва). — [2019-3348 А] УДК 581.522.4:582.546.1(99) 

На ступінь кандидата 

4244. Комарова І. О. Еколого-біологічні особливості Taraxacum officinale Wigg за 

дії забруднення важкими металами в умовах промислового Криворіжжя : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Комарова Ірина 

Олександрівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Криворіз. ботан. сад НАН 

України]. — Дніпро, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (23 назви). — 100 пр. 

— [2019-3497 А] УДК 581.522:[504.5:669.018.674]](477.63) 

4245. Кравець О. О. Фізіологічні основи регуляції росту та морфогенезу 

томатів за дії гібереліну і ретардантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Кравець Оксана Олексіївна ; НАН 

України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-3375 А] УДК 581.143:582.930.12:547.46 
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4246. Савоськіна А. М. Заповідна екзотична дендросозофлора ex. situ Україн-

ського Полісся : (аналіз структури, оцінка декоративності, фітоценодизайн) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури 

та фітомеліорація" / Савоськіна Анна Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України. — Київ, 2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2019-2866 А] УДК 581.9:712.41](477.41/.42) 

59 Зоологія 

На ступінь доктора 

4247. Дунаєвська О. Ф. Морфофункціональні особливості селезінки хребет-

них тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.01 

"Нормал. анатомія" / Дунаєвська Оксана Феліксівна ; М-во охорони здоров'я Украї-

ни, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. 

— Тернопіль, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (69 назв). — 150 пр. — 

[2019-3093 А] УДК 591.441:597/599 

4248. Квач Ю. В. Формування угруповань паразитів у популяціях інвазивних 

видів риб ряду Бичкоподібних (Actinopterygii: Gobiiformes) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Квач Юрій 

Валерійович ; НАН України, Ін-т мор. біології. — Одеса, 2019. — 34 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 25—31 (55 назв). — 100 пр. — [2019-3454 А] 

 УДК 591.557.8:597.556.333.1 

На ступінь кандидата 

4249. Васько Б. М. Пластинчастовусі жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) лісових 

та лісостепової зон Правобережної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Васько Богдан Миколайович ; 

НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2019-3042 А] 

 УДК 595.764(292.484/.485:477.4) 

4250. Маркова А. О. Міжвидові відносини та поведінкові особливості лісових 

птахів на місцях водопою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Маркова Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2019. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2019-3060 А] 

 УДК 591.5:598.2 

4251. Науменко А. М. Збудження-гальмування гладеньких м'язів та ГАМК-

ергічна регуляція гемодинаміки щурів за дії наноструктурованого діоксиду титану : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 

людини і тварин" / Науменко Анна Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Черкаси, 2019. — 24 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2019-3822 А] 

 УДК 591.182.044:661.882'022-14-022.532]:599.323.452 

4252. Струс В. О. Морфометричне, фенетичне та генетичне різноманіття зе-

лених жаб (Pelophylax) з різних популяційних систем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Струс Василина 

Орестівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 

— Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (21 назва). — 100 пр. — 

[2019-2988 А] УДК 597.851:591.526 
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4253. Ступчук М. С. Вплив модуляторів сиртуїнів та наночастинок срібла на 

функціонування клітин яєчника миші : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Ступчук Марія Сергіївна ; 

НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2019. — 24, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22. — 100 пр. — [2019-3510 А] 

 УДК 591.05:591.465.3.044]:599.323.41 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

4254. Штапенко О. В. Біотехнологічні аспекти регуляції гаметогенезу для 

корекції раннього ембріонального розвитку тварин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Штапенко Оксана 

Всеволодівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", 

[Ін-т біології тварин НААН]. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 

(53 назви). — 100 пр. — [2019-3800 А] УДК 602.6:591.33 

На ступінь кандидата 

4255. Курта Х. М. Поліморфізм мікросателітних ДНК-локусів веслоноса 

(Polyodon spathula) українських популяцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Курта Христина Миколаївна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, [Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2019. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-

3137 А] УДК 602.6:639.21:597.423 

4256. Олійник О. О. Оптимізація біотехнологічного процесу мікроклональ-

ного розмноження троянди ефіроолійної (Rosa damascena Mill.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Олійник 

Ольга Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—24 (15 назв). — 100 пр. — [2019-

3546 А] УДК 602.7:633.811 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

4257. Дмітрієв М. О. Антропо-одонтологічне обґрунтування корекції та 

профілактики деформацій зубощелепної системи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Дмітрієв Микола 

Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2019. — 48 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—40 (35 назв). — 100 пр. — 

[2019-3009 А] УДК 611.314:616.314-084-085 

4258. Марченко А. В. Морфотопогеометричні закономірності формування 

зубних дуг верхньої та нижньої щелеп у юнаків і дівчат з ортогнатичним прикусом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Марченко Алла Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. 
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нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Укр. мед. стоматол. акад.]. — Вінниця, 2019. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 26—31 (36 назв). — 100 пр. — [2019-3018 А] 

 УДК 611. 314-053.6 

На ступінь кандидата 

4259. Авілова О. В. Морфофункціональні особливості тимусу та селезінки за 

умов дії ксенобіотиків : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Авілова Ольга 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 

2019. — 24, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2019-3641 А]

 УДК 611.43+611.41]:615.31.015 

4260. Аравіцький Є. О. Будова та морфогенез тимусу в постнатальному 

періоді після внутрішньоутробного введення стафілококового анатоксину та 

дексаметазону : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Аравіцький Євген 

Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 

2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2019-2881 А] УДК 611.43.013:615.372.032 

4261. Богданов П. В. Морфологічні особливості печінки щурів після внутріш-

ньоутробного введення антигену та глюкокортикоїду : (анатомо-експерим. до-

слідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 

"Нормал. анатомія" / Богданов Павло Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2019-2884 А] УДК 611.36.018.013:615.372.032 

4262. Боднарчук Ю. В. Вікові особливості морфофункціональних змін 

печінки при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Боднарчук Юлія 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — 

Івано-Франківськ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). 

— 100 пр. — [2019-3205 А] УДК 611.36.06:616.379-008.64-092.9 

4263. Гресько Н. І. Морфологічні особливості стінки ободової кишки щура в 

нормі та за впливу опіоїду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гресько Наталія Ігорівна ; 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 с. — Бібліогр.: с. 15—

16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3129 А] УДК 611.34-018.73:615.212.7 

4264. Кривецький І. В. Особливості морфогенезу та топографії грудного 

відділу хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Кривецький Ігор Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. 

закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2019. — 24, [1] с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 16—21 (38 назв). — 100 пр. — [2019-3135 А] 

 УДК 611.711.013:611.946 

4265. Кузь У. В. Морфофункціональні зміни в легенях при ранній стабілізації 

переломів на тлі множинної скелетної травми та шляхи їх корекції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Кузь Уляна Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-

Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2019-3181 А] УДК 611.24.068:616-001-08 
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4266. Медицька А. К. Гістофункціональна характеристика слизової оболонки 

спинки язика в нормі та за умов впливу метакрилату : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / 

Медицька Аліна Костянтинівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т, [Укр. мед. стоматол. акад.]. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3187 А] УДК 611.316.06 

4267. Паліс С. Ю. Особливості морфогенезу та будови нижньої щелепи в 

пренатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Паліс Сергій Юрійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". 

— Чернівці, 2019. — 20, [1] c., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2019-3263 А] УДК 611.31.013 

4268. Саган Н. Т. Морфофункціональні особливості жувальних м'язів в умовах 

вікової норми, при йододефіцитних станах, гіпотиреозі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Саган Назар 

Тарасович ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-

Франківськ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2019-3030 А] УДК 611.732-053:616.441-008.64 

4269. Сазонова О. М. Індивідуальна анатомічна мінливість лицевого черепа у 

людей зрілого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Сазонова Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-3870 А] УДК 611.716-053.85:572.087 

4270. Телев'як А. Т. Особливості ремоделювання судин та скелетних м'язів 

задніх кінцівок щурів при оклюзії стегнової артерії та її декомпресії : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Телев'як Анатолій Тарасович ; М-во охорони здоров'я України, Тернопіл. нац. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2991 А] УДК 611.13:611.73:616-092.9 

4271. Устименко О. С. Особливості зв'язків сонографічних розмірів нирок з 

антропо-соматометричними показниками чоловіків та жінок різних соматотипів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Устименко Олена Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2019-2917 А] УДК 611.61.06-055.1/.2 

4272. Цитовський М. Н. Морфологічні особливості гемомікроциркуляторного 

русла стінки аорти щура в нормі та при експериментальному цукровому діабеті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Цитовський Максим Наумович ; 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 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-3275 А] 

 УДК 611.13+[616.132:616.379-008.64]-092.9 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

4273. Шеметун О. В. Цитогенетичні аспекти розвитку та персистенції радіа-

ційно-індукованого ефекту свідка в соматичних клітинах людини : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Шеметун Олена 

Володимирівна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. 

наук України". — Київ, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (59 назв). — 

100 пр. — [2019-3716 А] УДК 612.014.48:575.113 

На ступінь кандидата 

4274. Орлик Н. А. Динаміка функціональних можливостей дівчат 17—22 років 

у різні фази оваріально-менструального циклу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Орлик Надія 

Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [ДЗ "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Черкаси, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2019-3143 А] 

 УДК 612.76:612.662]-055.2-057.67 

4275. Третяк Т. О. Біоелектрична активність мозку та варіабельність серце-

вого ритму за продуктивної когнітивної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Третяк 

Тетяна Олегівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Дніпров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара]. — Черкаси, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

80 пр. — [2019-3156 А] УДК 612.82+612.171 

613 Гігієна загалом. Особисте здоров'я та гігієна 

613.8 Здоров'я та гігієна нервової системи. Здоров'я та етика 

На ступінь кандидата 

4276. Сасіна О. С. Психогігієна навчання старшокласників в спеціалізованих 

навчальних закладах для дітей із вадами зору : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Сасіна Ольга 

Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2019. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2826 А] 

 УДК 613.86-053.6:376-056.26 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Попередження  

(запобігання) нещасних випадків 

На ступінь доктора 

4277. Горбань А. Є. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи 

інноваційної діяльності в сфері охорони здоров'я України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Горбань Андрій 

Євгенович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Укр. ін-т 

стратег. дослідж."]. — Харків, 2019. — 51 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—47 

(62 назви). — 100 пр. — [2019-2809 А] УДК 614.2:330.341.1](477) 

4278. Ткачук І. М. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації функціо-

нально-організаційної моделі профілактики серцево-судинних захворювань у 

військовослужбовців Збройних сил України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Ткачук Ірина Михайлівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Укр. військ.-мед. 

акад. М-ва оборони України]. — Київ, 2019. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 

(45 назв). — 100 пр. — [2019-3357 А] УДК 614:616.1-084-057.36](477) 



   

 
96 

На ступінь кандидата 

4279. Ковальова І. В. Санітарно-гігієнічне обґрунтування застосування натрію 

селеніту та фітодобавок курям-несучкам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Ковальова Ірина 

Володимирівна ; Харків. держ. зоовет. акад., [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Харків, 

2019. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (16 назв). — 100 пр. — [2019-3534 А]

 УДК 614.95:636.52/.58.087.7 

4280. Перепадя О. В. Обґрунтування оптимізованої функціонально-органі-

заційної моделі діяльності медичних сестер у закладах, що надають третинну 

медичну допомогу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.02.03 "Соц. медицина" / Перепадя Ольга Віталіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — 

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

3464 А] УДК 614.253.5 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

4281. Іванченко Д. Г. Синтез, реакції, фізико-хімічні та біологічні властивості 

N- та C8-заміщених і конденсованих похідних ксантину : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фарма-

когнозія" / Іванченко Дмитро Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 

держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—43 

(62 назви). — 100 пр. — [2019-3255 А] УДК 615.011:547.857 

На ступінь кандидата 

4282. Мартиненко Ю. В. {([1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназолін-2-іл)алкіл-(алкарил-, 

алкгетарил-, арил-)}аміни та їх іміди: синтез, хімічна модифікація, фізико-хімічні та 

біологічні властивості синтезованих сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / 

Мартиненко Юлія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 

100 пр. — [2019-2900 А] УДК 615.015:547.79 

4283. Сугак О. А. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 

4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазолів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Сугак 

Ольга Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — 

Запоріжжя, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — 

[2019-3391 А] УДК 615.011:547.79 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

4284. Кухтенко О. С. Методологічні, технологічні, біофармацевтичні аспекти 

розробки складних екстрактів та лікарських засобів на їх основі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармацевт. справи та суд. фармація" / Кухтенко Олександр Сергійович ; М-во 
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охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. фармацевт. ун-т]. — 

Запоріжжя, 2019. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—43 (58 назв). — 100 пр. — 

[2019-3420 А] УДК 615.322:615.451.1 

4285. Ткаченко Н. О. Наукове проектування системи формування соціально-

відповідальних фармацевтичних фахівців на підставі міжнародних стандартів  

IC CSR-08260008000 та ISO 26000:2010 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та 

суд. фармація" / Ткаченко Наталя Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 44, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 35—41 (57 назв). — 100 пр. — [2019-3393 А] УДК 615.1:005.35 

4286. Убогов С. Г. Методологічні та прикладні засади інтегративної моделі 

забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного засто-

сування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Убогов Сергій 

Геннадійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 (63 назви). 

— 100 пр. — [2019-2953 А] УДК 615.1:614.35-021.4 

На ступінь кандидата 

4287. Баланчук Т. І. Фармакогностичне вивчення Carduus nutans L., Carduus 

acanthoides L. флори України та отримання субстанцій на їх основі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Баланчук Тетяна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 

держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 

(35 назв). — 100 пр. — [2019-2882 А] УДК 615.322:582.991.31 

4288. Басараба Р. Ю. Фармакогностичне дослідження котячих лапок дводом-

них (Antennaria dioica) з метою створення нових лікарських засобів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Басараба Роксолана Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2019-3603 А] УДК 615.322.015 

4289. Кініченко А. О. Фармакогностичне дослідження представників роду 

Portulaca L. та перспективи їхнього використання в медицині : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Кініченко Анна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

19 (19 назв). — 100 пр. — [2019-2897 А] УДК 615.322:582.669.1 

4290. Мацькевич К. В. Експериментальне дослідження фосфорильованих 

похідних оксазолу як потенційних антигіпертензивних засобів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 

Мацькевич Катерина Володимирівна ; 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—20 (21 назва). — 100 пр. — [2019-3460 А] 

 УДК 615.225.07:547.787 

4291. Мєшков О. Ю. Метод та система аутентифікації та оцінювання функціо-

нального стану водія за голосовим сигналом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Мєшков 
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Олександр Юрійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 

2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (21 назва). — 100 пр. — [2019-3664 А]

 УДК 615.47:534.87 

4292. Романюк С. О. Методи, моделі та система формування тривимірних 

зображень облич людини для пластичної та реконструктивної медицини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. 

прилади і системи" / Романюк Сергій Олександрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 

Вінниця, 2019. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—24 (44 назви). — 100 пр. — 

[2019-3674 А] УДК 615.47:616-089.844 

4293. Саханда І. В. Удосконалення забезпечення хворих на серцево-судинні 

захворювання лікарськими засобами рослинного походження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Саханда Іванна Василівна ; 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. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 

(35 назв). — 120 пр. — [2019-3468 А] УДК 615.322:616.1-085 

4294. Сех М. Я. Клініко-фармацевтичне обґрунтування моделі покращення 

якості фармакотерапії негоспітальної пневмонії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. 

справи та суд. фармація" / Сех Мирослава Ярославівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2019. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3676 А] 

 УДК 615.23.03 

4295. Сімонова О. А. Фармакологічне дослідження крему з наночастинками 

церію діоксиду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : 

[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Сімонова Оксана Анатоліївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — 

Харків, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2019-3471 А] УДК 615.454.1.07:546.655-31-022.532 

4296. Старченко Г. Ю. Фармакогностичне дослідження вересу звичайного 

(Calluna vulgaris (L.) Hull.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 

наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Старченко Галина 

Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2019. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2912 А] УДК 615.322:582.688.33 

4297. Чуб О. В. Вплив кріоконсервованих експлантів плаценти на перебіг 

дисциркуляторної енцефалопатії в постменопаузі : (експерим. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / 

Чуб Олег Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. 

— Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2019-3240 А] УДК 615.361:[611.013.8:57.086.13]:[616.831-005-02:618.173 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 

Радіотерапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби 

На ступінь кандидата 

4298. Глухенька Т. А. Методи та технічні засоби для підвищення якості 

процедур системної озонотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Глухенька Тетяна 
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Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", М-во освіти і науки України. 

— Харків, 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—22 (24 назви). — 

100 пр. — [2019-2926 А] УДК 615.835-78:697.947 

4299. Махонін М. В. Метод визначення параметрів генератору медичного 

озону для ефективного підвищення його продуктивності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / 

Махонін Микола Віталійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-3140 А]

 УДК 615.83:661.94 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

4300. Негодуйко В. В. Діагностика та видалення сторонніх тіл м'яких тканин 

вогнепального походження : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Негодуйко Володимир 

Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. 

установа "Ін-т заг. та невідклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України"]. — 

Харків, 2019. — 42 с. — Бібліогр.: с. 30—38 (76 назв). — 100 пр. — [2019-3864 А]

 УДК 616-001.45-07-089 

4301. Шипко А. Ф. Медико-соціальне обґрунтування системи медичної допо-

моги при бронхолегеневій дисплазії на регіональному рівні на основі концепції 

персоналізованої медицини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Шипко Андрій Федорович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2019. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—39 (70 назв). — 100 пр. — [2019-2837 А] УДК 616-058:616.235-007.1 

На ступінь кандидата 

4302. Гавриш Р. Я. Гастроплікація. Клінічні та метаболічні аспекти : (клініко-

експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гавриш Роман Ярославович ; М-во охорони здоров'я 

України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського, [Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-2966 А] УДК 616-056.25-089 

4303. Довгань І. М. Структурно-метаболічна характеристика демієлінізуючого 

процесу при геморагічному інсульті та шляхи його корекції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Довгань Ірина Магсумівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 130 пр. — [2019-3652 А] 

 УДК 616-091.8:616.831-005.1 

4304. Кароль І. В. Порівняльна оцінка ефективності сучасних методів лікуван-

ня гнійно-запальних захворювань м'яких тканин із застосуванням оксиду азоту та 

аплікаційного сорбенту : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра філософії (канд. мед. наук) : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кароль 

Іван Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2019-3776 А] 

 УДК 616-001-002.3-089-06:615.83:546.172.6 
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4305. Ковалишин І. В. Інфекційні ускладнення у постраждалих з політравмою 

в результаті дорожньо-транспортних пригод : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Ковалишин 

Іван Володимирович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Укр. 
наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги та медицини катастроф М-ва охорони 

здоров'я України"]. — Харків, 2019. — 22, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (9 назв). — 110 пр. — [2019-2854 А] УДК 616-001-06-08 

4306. Лазарук О. В. Прогноз метастазів протокового раку грудної залози за 
патоморфологічними характеристиками пухлини та перитуморозних тканин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. 

анатомія" / Лазарук Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. 

— Харків, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (25 назв). — 
100 пр. — [2019-2816 А] УДК 616-018:618.19-006.6-037-033.2 

4307. Мануша Ю. І. Особливості системного запалення при ішемічній хворобі 

серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки та методи їх ліку-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 
"Внутр. хвороби" / Мануша Юлія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [Укр. мед. стоматол. акад.]. — Харків, 2019. — 23 с. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3260 А] 

 УДК 616-002-06:616.12-005.4:616.36-003.8]-085 
4308. Шерстюк Л. Л. Патогенетичне значення недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у розвитку артеріальної гіпертензії та нефропатії у хворих на 

цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Шерстюк Людмила Леонідівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 
Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-

3277 А] УДК 616-018.2-007.1:[616.12-008.331.1+616.61-008 

4309. Яровий Д. М. Інвалідизація та особливості реабілітації постраждалих 

внаслідок дорожньо-транспортних пригод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Яровий Дмитро Михайлович ; 

Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України", [Держ. 

закл. "Укр. наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги та медицини катастроф М-ва охорони 

здоров'я України"]. — Київ, 2019. — 19 с. : схема. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2019-3760 А] УДК 616-001-036.82:614.86 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

4310. Самура Б. Б. Удосконалення діагностики і профілактики кардіоваску-

лярних подій у хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання в ремісії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Самура Борис Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. 

мед. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (37 назв). — 

100 пр. — [2019-3467 А] УДК 616.1-084:616.15-002.2 

На ступінь кандидата 

4311. Базика О. Д. Оптимізація прогнозування розвитку найбільш поширених 

захворювань системи кровообігу в структурі коморбідної патології в учасників 
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ліквідації наслідків Чорнобильської аварії на підставі 30-річного медичного 

спостереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Базика Олександр Дмитрович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини 

Нац. акад. мед. наук України"]. — Харків, 2019. — 21 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2019-3242 А] УДК 616.12-008-037-06-085 

4312. Власенко О. А. Ендопротезування аневризм інфраренального відділу 

аорти: критерії відбору пацієнтів, оцінка результатів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Власенко Олена Анатоліївна ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології 

ім. О. О. Шалімова". — Київ, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 

(27 назв). — 100 пр. — [2019-3728 А] УДК 616.132-007.64-089.843 

4313. Гільова Я. В. Прогностична значимість кардіального фактора фіброзу 

супресора туморогенезу 2 у хворих з гострим інфарктом міокарда : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Гільова 

Ярослава Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[ДУ "Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України"]. — Харків, 2019. — 23 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (24 назви). — 100 пр. — [2019-3648 А] 

 УДК 616.127-005.8-037-07 

4314. Дронь Л. А. Оптимізація фармакотерапії артеріальної гіпертензії у хворих 

на хронічне обструктивне захворювання легень донатором оксиду азоту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Дронь Любов Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. 

ун-т. — Івано-Франківськ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. 

— [2019-3292 А] УДК 616.12-008.331.1-06:616.24]-085.272 

4315. Каширова О. В. Оптимізація методів діагностики і лікування артеріо-

венозних форм вроджених судинних мальформацій кінцівок : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Каширова Олена 

Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та 

трансплантології ім. О. О. Шалімова". — Київ, 2019. — 29 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—26 (42 назви). — 100 пр. — [2019-3733 А] УДК 616.13/.14-007.24-07-089 

4316. Лозинська Н. В. Ультразвукова діагностика розладів серцевого ритму у 

плода і оцінка їхнього впливу на гемодинаміку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / 

Лозинська Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. 

— Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-

2942 А] УДК 616.12-008.318-073.432.19:618.29 

4317. Маркін А. І. Характеристика якості життя дітей, хворих на тяжку форму 

гемофілії А в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Маркін Андрій Ігорович ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2019-3817 А] 

 УДК 616.151.5-053.2-036.86(477) 

4318. Меденцева О. О. Оптимізація лікування та прогнозування перебігу 

серцевої недостатності ішемічного походження у хворих із супутнім цукровим 

діабетом 2 типу на підставі вивчення супресора туморогенезу 2 і поліморфізму гена 

ангіотензиногена : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Меденцева Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 
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України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої 

Нац. акад. мед. наук України"]. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 12—15 

(25 назв). — 100 пр. — [2019-3663 А] 

 УДК 616.12-008.46-06:616.379-008.64]-037-085:575.2 

4319. Пісклова Ю. В. Мініінвазивні втручання в лікуванні ексудативних 

перикардитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Пісклова Юлія Валеріївна ; 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. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2019-3869 А] УДК 616.11-002-089.819 

4320. Романюк П. Б. Ефективність та безпечність "жорсткого" та "м'якого" 

контролю частоти серцевих скорочень при постійній формі фібриляції передсердь 

неклапанної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Романюк Павло Богданович ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-

жеска". — Київ, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2019-

3069 А] УДК 616.125:616.12-008.318 

4321. Чернацька О. М. Ендотеліальні, структурно-функціональні та імуноза-

пальні аспекти метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію і 

цукровий діабет 2-го типу та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : спец. 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Чернацька Ольга Миколаївна ;  

М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 

2019. — 21 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3113 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-06:616.379-008.64]-018-085 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

4322. Сніжко С. С. Хірургічне лікування хворих на гострий гнійний медіа-

стиніт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Сніжко Сергій Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Тернопіл. 

нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — Тернопіль, 

2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (32 назви). — 100 пр. — [2019-2985 А] 

 УДК 616.27-002.31-089 

4323. Хмель О. В. Хірургічне лікування хворих на деструктивні форми хіміо-

резистентного туберкульозу легень та його ускладнень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Хмель Олег Володи-

мирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти  

ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

НАМН України"]. — Київ, 2019. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—31 (62 назви). 

— 100 пр. — [2019-3798 А] УДК 616.24-002.5-06-089 

На ступінь кандидата 

4324. Желтов А. Я. Діагностика та лікування захворювань лімфоїдної тканини 

носоглотки у дітей з ексудативним середнім отитом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Желтов Андрій 

Якович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології 

ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. 
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післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Київ, 2019. — 21 с. — Бібліогр.: с. 15—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2019-3610 А] УДК 616.284-002:616.324-07-085]-053.2 
4325. Колеснікова О. М. Удосконалення діагностики особливостей струк-

турно-функціональних змін серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання 
легень та ішемічну хворобу серця шляхом оцінки маркерів запалення та серцевої 
недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.02 "Внутр. хвороби" / Колеснікова Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН 
України"]. — Харків, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 15—19 (22 назви). — 100 пр. — 
[2019-3657 А] УДК 616.24-002.2+616.12-005.4]:616.12-007-072 

4326. Мельник О. Б. Особливості перебігу та оптимізація лікування 
бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Мельник Олена Борисівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Вищ. держ. 
навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Львів, 2019. — 21 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3699 А] 

 УДК 616.248-036-085:613.25 
4327. Пилипів Л. І. Клініко-лабораторні особливості та адаптаційні процеси у 

хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з ожирінням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Пилипів Леся Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 
ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(17 назв). — 100 пр. — [2019-3670 А] УДК 616.24-002.2:613.25]-07 

4328. Шевлюк П. П. Аналіз вмісту барабанної порожнини та діагностика 
ексудативного отиту у новонароджених недоношених дітей : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / 
Шевлюк Павло Петрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [ДЗ "Запоріз. мед. 
акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3679 А] 

 УДК 616.284.1-003.2:616.28-002]-07-053.32 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

4329. Антонів А. А. Особливості коморбідного перебігу та патогенетичні 
механізми взаємообтяження неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної 
хвороби нирок, обґрунтування диференційного лікування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Антонів Альона 
Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського МОЗ України, [ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 
2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 28—36 (63 назви). — 130 пр. — [2019-3482 А] 

 УДК 616.36-008.847.9+616.61-002.2]-036-08 
4330. Ємельянова Н. Ю. Медикаментозний патоморфоз пародонта при 

хронічних обструктивних захворюваннях легень у поєднанні з ішемічною хворобою 
серця: його прогноз та корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ємельянова Наталія Юріївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2019. — 35 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 27—31 (36 назв). — 100 пр. — [2019-3529 А] 

 УДК 616.314.18-002-06:616.24-002.2:616.12-005.4 
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4331. Ідашкіна Н. Г. Прогнозування, профілактика та лікування сповільненої 

консолідації кісткової тканини у хворих з переломами нижньої щелепи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Ідашкіна Наталя Георгіївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України". — Дніпро, 2019. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (37 назв). — 100 пр. — [2019-2933 А] 

 УДК 616.314-001-037-084-085:616.716.4-001.5 

4332. Фурдичко А. І. Клініко-експериментальне обґрунтування комплексного 

лікування та профілактики захворювань пародонту у хворих з гепатобіліарною 

патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Фурдичко Анастасія Іванівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології та 

щелеп.-лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 2019. — 36 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 28—32 (30 назв). — 100 пр. — [2019-3271 А] 

 УДК 616.314.17-06:616.36]-085-084 

На ступінь кандидата 

4333. Богату С. І. Клініко-лабораторне обґрунтування лікування хронічного 

катарального гінгівіту у пацієнтів на тлі антихелікобактерної терапії : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Богату 

Світлана Ігорівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-лицевої хірургії Нац. 

акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2019. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-

3523 А] УДК 616.311.2-002.2-06:616.33-002-022.7]-085 

4334. Варивода О. Ю. Поліпозні захворювання товстої кишки: клініко-морфо-

логічні особливості та прогнозування перебігу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Варивода Олена 

Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького]. — Харків, 2019. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-2802 А] УДК 616.345-006.5-036-037 

4335. Ганчев К. С. Патогенез порушення механізмів репарації пародонту після 

екстракції зубу за умов експериментального цукрового діабету : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ганчев 

Кирило Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — 

Запоріжжя, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2019-3044 А] УДК 616.314.17-092:616.314-089.87]:616.379-008.64 

4336. Граматюк С. М. Патогенетичні закономірності розвитку синдрому 

ендогенної інтоксикації з печінковою енцефалопатією при хронічному гепатиті С : 

(клініко-експерим. дослідж. in vitro) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Граматюк Світлана Миколаївна ;  

М-во охорони здоров'я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського, 

[Харків. акад. післядиплом. мед. освіти]. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2019-2968 А] 

 УДК 616.36-002-092:612.354 

4337. Гуртова Я. М. Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики 

вторинного карієсу зубів у пацієнтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гуртова Яна Михайлівна ; Держ. 

установа "Ін-т стоматології та щелеп.-лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук України". 

— Одеса, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2019-

3213 А] УДК 616.314-002-084 
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4338. Дзигар О. В. Вторинні пухлинні ураження печінки: діагностика та оцінка 

ефективності радіохірургічного лікування за допомогою магнітно-резонансної та 

мультидетекторної комп'ютерної томографії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / 

Дзигар Олександр Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3807 А] 

 УДК 616.36-006.6-073.756.8:004.932 

4339. Зацерковна О. М. Патогенетичне обґрунтування ефективності антибак-

теріальної терапії гострого панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Зацерковна Олена Миколаївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3452 А] 

 УДК 616.37-002-085:615.281 

4340. Кімак Г. Б. Клініко-імунологічні і біохімічні зміни стану тканин паро-

донта у хворих на генералізований пародонтит молодого віку та їх комплексна 

корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Кімак Галина Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-

Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—

16 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3614 А] УДК 616.314.17-008.1-085-053.81 

4341. Ключка Є. О. Особливості перебігу, прогнозу та профілактики запаль-

них захворювань пародонта у дівчат-підлітків з порушенням менструальної функції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-

тологія" / Ключка Євгенія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т. — Харків, 2019. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3655 А] 

 УДК 616.314.17-002-036-037-084:618.17-008.8]-055.25 

4342. Лісецька І. С. Особливості клінічного перебігу та лікування катараль-

ного гінгівіту в підлітків з хронічними гастродуоденітами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лісецька Ірина 

Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-

Франківськ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-3184 А] УДК 616.311.2-002-036-085-053.6:616.334 

4343. Ляховченко Н. А. Клініко-метаболічні паралелі прогнозування хроніч-

ного панкреатиту з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ляховченко Наталія Анато-

ліївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — 

Вінниця, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-3501 А]

 УДК 616.37-002.2-037 

4344. Матвісів М. В. Ризик інфікування плода та перинатальні наслідки у 

жінок з хронічними гепатитами В і С залежно від ВІЛ-статусу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Матвісів 

Мар'яна Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. 

— Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 

100 пр. — [2019-3861 А] УДК 616.36-002:618.3-06 

4345. Мигур М. Ю. Оптимізація хірургічного лікування природженої обструк-

ції тонкої кишки у новонароджених дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Мигур Михайло Юрійович ; М-во 
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охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [ДУ "Ін-т 

педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН України"]. — 

Вінниця, 2019. — 28 с. : табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (18 назв). — 100 пр. — [2019-

3021 А] УДК 616.341-007.272-053.31-089 

4346. Михайлюк Х. З. Удосконалення діагностики та оцінки клінічного 

перебігу автоімунного гепатиту у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Михайлюк Христина Зеновіївна ; 

Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової 

Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—

17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3624 А] УДК 616.36-002-036-07-053.2 

4347. Мовчан О. В. Клініко-лабораторні оцінка та обґрунтування застосування 

вітчизняного адгезивного матеріалу для адаптації пацієнтів до повних знімних 

пластинкових протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Мовчан Ольга Володимирівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (27 назв). — 100 пр. — [2019-3666 А] УДК 616.314-77 

4348. Остафійчук М. О. Застосування фортифікованого лізоциму для ліку-

вання та профілактики стоматитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Остафійчук Маріанна Олександрівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони 

здоров'я України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — 

Дніпро, 2019. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 

100 пр. — [2019-2947 А] УДК 616.31-002-085:615.281 

4349. Параняк М. Р. Ефективність лапароскопічних фундоплікацій при 

лікуванні позастравохідних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Параняк Микола Романович ; М-во охорони здоров'я України, Тернопіл. нац. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2019. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-3105 А]

 УДК 616.329/.33-008-089.86 

4350. Погоріла А. В. Ятрогенне компресійно-токсичне ураження нижнього 

альвеолярного нерва пломбувальними матеріалами: діагностика за активністю титрів 

нейромаркерів (NSE, білок S100) та нейропротекторна терапія : (експерим.-клініч. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Погоріла Анна Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. ун-т  

ім. М. І. Пирогова]. — Київ, 2019. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—21 (24 назви). — 100 пр. — [2019-3672 А] 

 УДК 616.314-74:616.833-009.7]-07-08 

4351. Попруга А. О. Вивчення особливостей клінічного перебігу цукрового 

діабету 2 типу у поєднанні з ожирінням залежно від поліморфізму гена GPx 1 з 

урахуванням гендерних, вікових, гормонально-метаболічних порушень та 

хронічного системного низькоінтенсивного запалення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Попруга Алла 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. 

хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин, [Укр. мед. стоматол. акад. 

(Полтава)]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2019-2979 А] УДК 616.379-008.64-056.25-06 
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4352. Рибак В. А. Оптимізація методів хірургічного лікування та реабілітації 

пацієнтів із посттравматичними та післяопераційними дефектами щелеп : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Рибак Василь Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Дніпро-

петров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-

мольця]. — Дніпро, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). 

— 100 пр. — [2019-3708 А] УДК 616.314:616.716]-001.5-089 

4353. Сіренко В. А. Механізми пошкодження підшлункової залози при нега-

тивному впливі екзогенних факторів на систему мати — плід у експериментальних 

тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Сіренко Віктор Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 

(29 назв). — 100 пр. — [2019-3071 А] УДК 616.37-092 

4354. Собко В. С. Ендоскопічний гемостаз при виразкових кровотечах у хворих з 

геморагічним шоком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Собко Вадим Сергійович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова", [Вінниц. 

нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Київ, 2019. — 28 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2986 А] УДК 616.33/.34-002-085 

4355. Стеблянко А. О. Фітотерапія та лазерне опромінювання в комплексному 

лікуванні гострих гнійних захворювань порожнини рота : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Стеблянко Антон 

Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 

2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2019-3074 А] 

 УДК 616.31-002.3-085.322-085.849.19 

4356. Тонкіх Д. О. Роль адипокінів у формуванні моторно-секреторних роз-

ладів при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі із супутнім ожирінням та їх 

корекція в осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Тонкіх Дар'я Олександрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 

Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3678 А]

 УДК 616.329-008.6-06:613.25]-07-053.81:577.171 

4357. Філіпський А. В. Синдромна ультразвукова діагностика захворювань 

великих слинних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Філіпський Андрій 

Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2019. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2795 А] 

 УДК 616.316-073.432.19 

4358. Циж О. О. Удосконалення сучасних методів діагностики, лікування та 

профілактики рецидивів у пацієнтів з відкритим прикусом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Циж Ольга 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 

— Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 120 пр. — [2019-

3200 А] УДК 616.314.2-07-08 

4359. Черненко В. М. Використання ксеногенних остеопластичних матеріалів 

при методиці безпосередньої імплантації з негайним навантаженням : (експерим.-

клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Черненко Володимир Миколайович ; М-во охорони 
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здоров'я України, Укр. мед. стоматол. акад., [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. 

— Полтава, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-

3158 А] УДК 616.314-089.843 

4360. Чернобривцев О. П. Роль генетичного поліморфізму у розвитку ендо-

теліальної дисфункції при цукровому діабеті 2-го типу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Чернобривцев 

Олександр Петрович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2019-3479 А] 

 УДК 616.379-008.64:611.018.74 

4361. Чорній А. В. Клініко-лабораторне обґрунтування лікування хворих із 

захворюваннями пародонту на тлі первинного гіпотиреозу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Чорній 

Арсеній Володимирович ; Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-лицевої 

хірургії Нац. акад. мед. наук України", [Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України]. — Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2019-3560 А] УДК 616.314.17-085:616.441-008.61 

4362. Чубій І. З. Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики 

захворювань тканин пародонта у жителів екологічно забруднених регіонів При-

карпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Чубій Ірина Зіновіївна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-

Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-3639 А] 

 УДК 616.314.17/.18-036-084-085:504.5](477.86) 

4363. Яременко С. О. Рання діагностика та показання до оперативного ліку-

вання некротичного ентероколіту в новонароджених : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Яременко Сергій 

Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Вінниця, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3040 А] 

 УДК 616.345-002.42-053.31-089 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь доктора 

4364. Спринчук Н. А. Синдром біологічно неактивного гормону росту: клініка, 

особливості патогенезу, діагностика та лікування : (довготривале спостереження) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендо-

кринологія" / Спринчук Наталя Андріївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та 

обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — Київ, 2019. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (44 назви). — 100 пр. — [2019-3311 А] 

 УДК 616.43-007.21-07-08-092 

4365. Товкай О. А. Захворювання надниркових залоз та їх хірургічне лікування із 

застосуванням відео-ендоскопічних операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Товкай Олександр Андрійович ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології  

ім. О. О. Шалімова", [Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації 

ендокрин. органів і тканин МОЗ України]. — Київ, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—38 (44 назви). — 100 пр. — [2019-2992 А] УДК 616.45-089 
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На ступінь кандидата 

4366. Ліщук О. З. Патогенетичні особливості інсулінорезистентності при ди-

фузному токсичному зобі та засоби її корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ліщук Орися Зіновіїв-

на ; М-во охорони здоров'я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2019. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 120 пр. — [2019-3099 А] 

 УДК 616.441-008.61-092-085 

616.5 Шкіра. Загальний шкірний покрив тіла. Клінічна дерматологія 

На ступінь доктора 

4367. Бочарова В. В. Діагностика та лікування вугрової хвороби з ураху-

ванням значення нейрогенних та імунних компонентів в патогенезі дерматозу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та 

венер. хвороби" / Бочарова Вероніка Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т дермато-

логії та венерології НАМН України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 

2019. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (34 назви). — 100 пр. — [2019-3845 А] 

 УДК 616.53-002-07-085-092 

На ступінь кандидата 

4368. Луценко К. О. Оптимізація комплексного патогенетичного лікування 

хворих на ліпоїдний некробіоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Луценко Крістіна Олександрівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика. — Київ, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2019-2974 А] УДК 616.5-002-092-085 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

4369. Кнігавко О. В. Відновлення сексуальної та фертильної функції чоловіків 

з еякуляторними розладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.06 "Урологія" / Кнігавко Олександр Володимирович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—35 (47 назв). — 100 пр. — [2019-3656 А] УДК 616.69-008.1-085 

4370. Мирошниченко М. С. Патологічна анатомія сечовидільної системи 

плодів та новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / 

Мирошниченко Михайло Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т. — Харків, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—41 (57 назв). — 

100 пр. — [2019-3379 А] УДК 616.62-091-053.13/.3:618.3-06 

4371. Яцина О. І. Патогенетичні механізми уродинамічних розладів та їх 

експериментальна фармакотерапія : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Яцина 

Олександр Іванович ; Сум. держ. ун-т, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Суми, 2019. — 39 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (41 назва). — 100 пр. — [2019-3000 А] 

 УДК 616.62-008.22-092-085 
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На ступінь кандидата 

4372. Абдулфатах Ахмед Моаллім. Прогнозування та попередження розвитку 

ранніх післяопераційних ускладнень трансуретральної резекції простати у хворих на 

доброякісну гіперплазію передміхурової залози : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Абдулфатах Ахмед Моаллім ; 

Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т  

ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (7 назв). — 100 пр. — [2019-2961 А] 

 УДК 616.65-002-089.168-06-006.5-084 

4373. Добровольський В. А. Вибір методу хірургічного лікування у хворих з 

малими нирковими новоутвореннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Добровольський Вадим Анатолійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького]. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-3651 А] УДК 616.61-006-089 

4374. Ковальов В. В. Патогенетичні особливості ураження нирок у ранній 

період скелетної травми різної тяжкості, ускладненої крововтратою : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Ковальов Віктор Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Тернопіл. нац. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-3055 А] 

 УДК 616.61-092:616.71-001.3-06:616-005.1 

4375. Самчук П. О. Клініко-патогенетичні особливості перебігу гострого 

необструктивного пієлонефриту у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Самчук Павло 

Олександрович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", [Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2019. — 25 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2019-3505 А] УДК 616.61-002-036-055.2 

4376. Слободянюк Є. М. Профілактика травми сечоводу внаслідок гінеко-

логічних оперативних втручань та ендоскопічні методи її лікування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Слободянюк 

Єгор Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Донец. 

нац. мед. ун-т]. — Харків, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 

100 пр. — [2019-3873 А] УДК 616.617-001-084:618.1-089 

4377. Тимощук Л. С. Оптимізація профілактики та діагностики ураження 

нирок при артеріальній гіпертензії шляхом оцінки функціонального ниркового 

резерву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 

"Заг. практика — сімейна медицина" / Тимощук Лілія Сергіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони 

здоров'я України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — За-

поріжжя, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2019-3433 А] УДК 616.61-06:616.12-008.331.1]-07-084 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь кандидата 

4378. Бондар В. К. Трабекулярно-біонічні системи ендопротезування при 

лікуванні дегенеративно-дистрофічних захворювань кульшового суглоба : (експерим.-
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клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Бондар Віталій Казимирович ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка 

Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. 

— Харків, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 110 пр. — 

[2019-2843 А] УДК 616.728.2-007.1-089.843 

4379. Веснін В. В. Оптимізація лікування туберкульозного спондиліту : 

(експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Веснін Володимир Вікторович ; 

Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", [Харків. нац. 

мед. ун-т]. — Дніпро, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (15 назв). — 100 пр. 

— [2019-2964 А] УДК 616.711-002.5-089 

4380. Гаврилюк Г. О. Оптимізація профілактики та лікування хворих на 

посттравматичний остеоартроз колінних суглобів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. практика — сімейна медицина" / 

Гаврилюк Галина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. 

"Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України", [Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Запоріжжя, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3488 А] 

 УДК 616.728.3-007.24-084 

4381. Єфисько Н. А. Хірургічне лікування хворих на переломи вилицевого 

комплексу з пошкодженням горба верхньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Єфисько Наталія 

Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 

— Київ, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 110 пр. — [2019-

3253 А] УДК 616.716.1-001.5-089 

4382. Лебедевич О. Б. Ортопедичні ускладнення гострого гематогенного 

остеомієліту, рання діагностика, лікування та профілактика : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Лебедевич 

Оксана Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т  

ім. М. І. Пирогова, [Держ. закл. "Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького"]. — 

Вінниця, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 

[2019-3857 А] УДК 616.71/.72-002-07-08 

4383. Рибінський М. В. Комплексне лікування хворих із гонартрозом І—ІІ стадії 

та локальними хрящовими дефектами колінних суглобів на основі використання 

збагаченої тромбоцитами плазми : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" / Рибінський Максим Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. 

мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова М-ва охорони здоров'я 

України]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 

115 пр. — [2019-2865 А] УДК 616.728.3-007.1-085:615.382 

4384. Фіщенко О. В. Вплив довжини важеля дії сил абдукторів стегна на 

функцію ходьби хворих на коксартроз після ендопротезування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-

педія" / Фіщенко Олександр Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. 
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наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Харків, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 110 пр. — [2019-2874 А] 

 УДК 616.728.2-089.23-089.843 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

4385. Олійник О. П. Судово-психіатрична оцінка станів залежності в кри-

мінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Олійник Оксана Петрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. установа "НДІ психіатрії М-ва охорони здоров'я України". — Київ, 

2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (35 назв). — 100 пр. — [2019-3545 А]

 УДК 616.89-008:340.63 

На ступінь кандидата 

4386. Акінола С. Т. Хірургічна корекція демієлінізуючих ушкоджень 

центральної нервової системи із застосуванням мезенхімальних стовбурових клітин : 

(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Акінола Самуель Толувані ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН 

України", [Ін-т молекуляр. біології і генетики НАН України]. — Київ, 2019. — 27 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3481 А] 
 УДК 616.831/.832-002-089:602.9 

4387. Андрєєв О. А. Кохлеовестибулярні порушення при черепно-мозковій 

травмі легкого ступеня тяжкості в гострому періоді : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Андрєєв Олександр 

Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії 
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", [КЛПЗ "Чернігів. обл. лікарня" МОЗ 

України]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2019-3521 А] УДК 616.831-001-036.1 

4388. Жгільова Н. О. Клініко-параклінічна характеристика хворих на хронічну 
ішемію мозку при хронічній серцевій недостатності : автореф. [дис.] на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Жгільова Наталія 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). 

— 150 пр. — [2019-3570 А] УДК 616.831-005.4:616.12-008.46]-036 
4389. Логвіненко Г. В. Неврологічні аспекти синдрому хребтової артерії у 

пацієнтів молодого віку у залежності від патобіомеханічних змін хребта : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / 

Логвіненко Ганна Вікторівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [Харків. мед. акад. після-

диплом. освіти МОЗ України]. — Харків, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2019-3619 А] УДК 616.8:[616.13:616.711-092 

4390. Чебурахін В. В. Індивідуалізація хірургічного лікування хворих з 
артеріальними аневризмами середньої мозкової артерії з урахуванням їх клініко-

анатомічних особливостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Чебурахін Валерій Валерійович ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН 

України". — Київ, 2019. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — 
[2019-3833 А] УДК 616.831:616.133-007.64]-089 
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616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  

Хворобливі психічні стани 

На ступінь доктора 

4391. Стаднік С. М. Когнітивні розлади у пацієнтів з порушеннями серцевого 

ритму і провідності: механізми розвитку, підходи до превентивно-терапевтичної 

корекції : (сомато-неврол. концепція) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Стаднік Сергій Миколайович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Київ, 2019. — 40, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (50 назв). — 100 пр. — [2019-3831 А] 

 УДК 616.89-008.45/.48:616.12-008 

На ступінь кандидата 

4392. Савка С. Д. Структурно-динамічна характеристика непсихотичних 

психічних розладів, асоційованих з ревматоїдним артритом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Савка 

Світлана Дмитрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. 

держ. мед. ун-т" МОЗ України]. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (29 назв). — 100 пр. — [2019-3748 А] УДК 616.89-008:616.72-002.77 

4393. Черненко І. О. Формування посттравматичного стресового розладу у 

комбатантів : (фактори ризику, профілактика, терапія, реабілітація) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Черненко Інна 

Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України", [Укр. військ.-мед. акад. МО України]. — 

Харків, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2019-3317 А] УДК 616.891-084-085 

616.9 Контактні захворювання. Інфекційні (заразні)  

захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

4394. Бень І. І. Гранулоцитарний анаплазмоз людини: клініко-епідеміологічна 

характеристика та алгоритм діагностики : (на прикладі Львів. та Волин. обл.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. 

хвороби" / Бень Ірина Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-Франківськ, 2019. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—21 (51 назва). — 100 пр. — [2019-3842 А] 

 УДК 616.993.1-036.22-07(477.82/.83) 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 

4395. Берцун К. Т. Діагностично-лікувальна тактика при омфалоцеле та 

гастрошизисі у новонароджених з урахуванням ступеня інтраабдомінальної гіпер-

тензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 

"Дит. хірургія" / Берцун Костянтин Тихонович ; М-во охорони здоров'я України, 
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Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2019. — 24 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — [2019-2922 А] 

 УДК 617.55-007-07-08:616.12-008.331.1]-053.31 

4396. Кикош Г. В. Оптимізація лікування рецидивів уродженої еквіноварусної 

клишоногості в дітей віком 3—10 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Кикош Геннадій 

Вікторович ; 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. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (22 назви). — 110 пр. — [2019-2852 А] 

 УДК 617.586-007.24-053.2-056.7-08 

4397. Криса Б. В. Клінічний перебіг та хірургічне лікування варикозної 

хвороби нижніх кінцівок у вагітних жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Криса Богдан Васильович ; М-во 

охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2019. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2019-3780 А] УДК 617.58:616.14-007.64]-036-089-055.26 

4398. Лисун Д. М. Пошкодження кінцівок внаслідок сучасних бойових дій: 

клініко-епідеміологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Лисун Дмитро Миколайович ; 

Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України", 

[Держ. закл. "Укр. наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги та медицини катастроф 

М-ва охорони здоров'я України"]. — Київ, 2019. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—

13 (9 назв). — 100 пр. — [2019-3740 А] УДК 617.57/.58-001.4 

4399. Носов А. Ю. Лікування ранніх ранових післяопераційних ускладнень 

передньої черевної стінки у хворих похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Носов Артем Юрійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [ДЗ "Дніпро-

петров. мед. акад. МОЗ України"]. — Вінниця, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11 

(6 назв). — 100 пр. — [2019-2976 А] УДК 617.55-001.4-089.168-053.9 

4400. Огурцов О. В. Профілактика інтраопераційних ускладнень при лапаро-

скопічній холецистектомії : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Огурцов Олексій Володи-

мирович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, 

[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Вінниця, 2019. — 16 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 11—12 (6 назв). — 100 пр. — [2019-3544 А] 

 УДК 617.55-089.819-06:616.366 

4401. Чередниченко Н. О. Оптимізація радіологічної візуалізації васкуляри-

зації шкіри і м'яких тканин у пацієнтів при реконструктивних операціях на нижніх 

кінцівках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 

"Промен. діагностика та промен. терапія" / Чередниченко Наталія Олексіївна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДЗ "Дніпро-

петров. держ. мед. акад. МОЗ України"]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 12—15 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3834 А] УДК 617.58-089.844-073.7 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 

4402. Жмурик Д. В. Експериментально-клінічне обґрунтування ефективності 

застосування нових методів хірургічного та медикаментозного лікування усклад-
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нених форм відшарування сітківки різної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Жмурик Дмитро 

Васильович ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 

НАМН України". — Одеса, 2019. — 28 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—24 (41 назва). — 

100 пр. — [2019-3611 А] УДК 617.735-007.281-085-089 

На ступінь кандидата 

4403. Пономарчук О. В. Ефективність комбінованого способу діагностики 

вроджених порушень колірного зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Пономарчук Олександр Валерійович ; 

Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН 

України". — Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (23 назви). — 100 пр. — 

[2019-3704 А] УДК 617.755-056.7-07 

618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 

4404. Маляр В. В. Удосконалення технології допомоги при ідіопатичній 

патології навколоплодового середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Маляр Віталій Васильо-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 

[ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2019. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2019-3458 А] УДК 618.34-08 

На ступінь кандидата 

4405. Алтанець О. М. Алгоритм діагностики зовнішнього генітального ендо-

метріозу у жінок з безпліддям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Алтанець Олена Миколаївна ; 

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. 17—18 (8 назв). 

— 100 пр. — [2019-3681 А] УДК 618.14-002-07+618.177 

4406. Гуменна І. Є. Клініко-патогенетичні особливості порушень центральної, 

матково-плацентарної гемодинаміки, ендотеліальної функції та їх корекція у 

вагітних з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гуменна Ірина Євгенівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 

100 пр. — [2019-3492 А] УДК 618.3:616.12-008.331.1]-036 

4407. Дяків І. Б. Метахронні злоякісні пухлини матки, яєчника у хворих на рак 

молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.07 "Онкологія" / Дяків Ірина Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Ін-т 

раку, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2929 А] УДК 618.1-006.6 

4408. Мунтян О. А. Діагностика та прогнозування патології імплантації у жінок із 

звичним невиношуванням вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Мунтян Ольга Анато-

ліївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — 

Вінниця, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2019-3345 А] УДК 618.33-037-07 
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4409. Нідельчук О. В. Оптимізація пренатальної діагностики, ведення вагіт-

ності і пологів при вроджених вадах розвитку легень та діафрагмальній килі у 

плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Нідельчук Оксана Василівна ; Держ. установа "Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2019-3626 А] УДК 618.33:616.24/.26-007]-036-07 

4410. Овчаренко О. В. Оптимізація результатів оперативних втручань на 

грудній залозі з урахуванням прогнозування і корекції післяопераційної лімфореї : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Овчаренко Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т. — Харків, 2019. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (9 назв). — 100 пр. — 

[2019-3867 А] УДК 618.19-089.168-06-037-08 

4411. Черкасова Л. А. Особливості сонографічних показників матки і яєчників 

у різні фази менструального циклу в здорових дівчат різних конституціональних 

типів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 

"Промен. діагностика та промен. терапія" / Черкасова Любов Анатоліївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — 

Київ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2019-2797 А] УДК 618.1-073.485 

62 Інженерна справа. Техніка загалом 

На ступінь кандидата 

4412. Піонткевич О. В. Підвищення ефективності багаторежимного гідропри-

воду фронтального навантажувача : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Піонткевич Олег Володимирович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Вінниц. нац. 

техн. ун-т]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (19 назв). — 

100 пр. — [2019-3671 А] УДК 62-522.2 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

4413. Ярош Я. Д. Науково-технічне обґрунтування енергетичної автономності 

агроекосистем на основі біомаси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / Ярош Ярослав 

Дмитрович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. 

— Київ, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 (41 назва). — 150 пр. — 

[2019-3080 А] УДК 620.92:662.63 

На ступінь кандидата 

4414. Постоленко А. М. Особливості перетворення енергії довкілля при 

фазових переходах води в лід і її використання для умов кліматизації : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання 

відновлюв. видів енергії" / Постоленко Андрій Михайлович ; НАН України, Ін-т 

відновлюв. енергетики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського"]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(20 назв). — 100 пр. — [2019-3828 А] УДК 620.93:[551.322:536.421]]:697.7 
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4415. Рула І. В. Розробка та дослідження властивостей композитів на основі 
фенілону, армованого металовмісними вуглецевими волокнами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Рула 
Ірина Василівна ; Дніпров. держ. техн. ун-т, [Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — 
Кам'янське (Дніпропетров. обл.), 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 
(44 назви). — 100 пр. — [2019-3150 А] УДК 620.22:678.5.029.46 

4416. Феофентов М. М. Вплив зміни властивостей поверхневих шарів ма-
теріалів на кінетику термонапруженого стану елементів конструкцій за умов термо-
циклічного навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Феофентов Микола Миколайович ; 
НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренка. — Київ, 2019. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3556 А] 

 УДК 620.178.3 

621 Машинобудування загалом. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машини 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь доктора 

4417. Заєць Н. А. Наукові основи керування електротехнічними комплексами 
неперервних виробництв із прогнозуванням нештатних ситуацій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 
системи" / Заєць Наталія Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — Київ, 2019. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—44 (49 назв). — 100 пр. 
— [2019-3294 А] УДК 621.3-50 

621.31 Вироблення, постачання, розподіл та регулювання електричної 

енергії. Електричні машини та прилади. Електричні вимірювання. 
Технічне застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

4418. Будько В. І. Використання енергії сонячного випромінювання та вітру 
для зарядження електромобілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / Будько Василь 
Іванович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 33—36 (31 назва). — 120 пр. — [2019-3846 А] УДК 621.311.4:621.472 

4419. Кривоносов В. Є. Розвиток та підвищення ефективності функціонування 
систем діагностики, контролю та захисту електротехнічних комплексів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. 
комплекси та системи" / Кривоносов Валерій Єгорович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 
госп-ва ім. Петра Василенка, [Приазов. держ. техн. ун-т]. — Харків, 2019. — 40 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2019-3692 А] УДК 621.313 

4420. Руденко Ю. В. Основи теорії розрахунку багатоінтервальних процесів у 

напівпровідникових перетворювачах з високопотенціальними вузлами для електро-

вакуумного обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Руденко Юрій 

Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2019. — 37 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—35 (35 назв). — 100 пр. — [2019-3548 А] 

 УДК 621.314 
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На ступінь кандидата 

4421. Вдовиченко А. В. Методи та засоби підвищення точності вимірювання 

активної потужності при малому співвідношенні активної та повної потужності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стан-

дартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Вдовиченко Антон Валерійович ; Нац. 

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

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2803 А] 

 УДК 621.317.38 

4422. Кармазін О. О. Балансова надійність електроенергетичних систем в 

умовах зростання частки відновлюваної енергетики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / 

Кармазін Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. — 

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

100 пр. — [2019-3052 А] УДК 621.311.245 

4423. Лелюк М. А. Удосконалення вакуумних контакторів з моностабільними 

поляризованими електромагнітами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Лелюк Микола Анатолійо-

вич ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2019-3301 А] 

 УДК 621.316.53:621.318.3 

4424. Монахов Є. А. Синхронний генератор з аксіальним магнітним потоком і 

гібридним збудженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Монахов Євген Андрійович ; НАН 

України, Ін-т електродинаміки, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(27 назв). — 100 пр. — [2019-3305 А] УДК 621.313.8 

4425. Опришко В. П. Оцінювання ефективності керування попитом в системах 

електропостачання з активним споживачем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / Опришко Віталій 

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

Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 

100 пр. — [2019-3427 А] УДК 621.316.1 

4426. Паньків В. І. Методи та засоби підвищення точності первинних вимірю-

вальних каналів струму цифрових підстанцій енергосистем : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і 

системи" / Паньків Володимир Ігорович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — 

Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2019-2948 А] УДК 621.314.224.088 

4427. Трінчук Д. Я. Підвищення ефективності перетворення енергії в неліній-

них електричних колах зі змінним навантаженням : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Трінчук Данило 

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

Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3635 А]

 УДК 621.314.011.72 

4428. Федорчук С. О. Забезпечення заявлених графіків генерації відновлю-

ваних джерел енергії на основі концепції віртуальних електричних станцій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, 
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мережі і системи" / Федорчук Станіслав Олегович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). 

— [2019-3796 А] УДК 621.311.1 
4429. Хвалін Д. І. Внутрішнє екранування крайніх пакетів осердя статора 

потужного синхронного генератора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Хвалін Денис Ігорович ; 
НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2955 А] УДК 621.313.322 

4430. Чернецька Ю. В. Управління ефективністю функціонування систем 
розподілу електричної енергії в умовах стимулюючого регулювання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та 
комплекси" / Чернецька Юлія Валентинівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3437 А] УДК 621.316.1 

4431. Чуніхін К. В. Магнітне поле електромагнітів систем керування косміч-
ними апаратами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Чуніхін Костянтин Вадимович ; Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Держ. установа "Ін-т техн. проблем магнетизму НАН 
України"]. — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 100 пр. 
— [2019-3517 А] УДК 621.318.3.013:629.78.05 

4432. Шібан Т. Електромагнітний багатопараметровий перетворювач з прос-
торово-періодичним полем для контролю циліндричних виробів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю 
та визначення складу речовин" / Шібан Тамер ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 
— Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2019-2998 А] УДК 621.317.49 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 

На ступінь доктора 

4433. Тімошенко С. М. Розвиток наукових основ підвищення енергоефектив-
ності дугових сталеплавильних печей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Тімошенко 
Сергій Миколайович ; Нац. металург. акад. України, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. 
— Дніпро, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (47 назв). — 100 пр. — 
[2019-3511 А] УДК 621.365.2 

На ступінь кандидата 

4434. Подейко П. П. Системи автоматичного керування електротермічними 
установками на основі нейро-нечіткої логіки в умовах неповної визначеності 
технологічних характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Подейко Павло 
Петрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2019-3628 А] УДК 621.36:681.5 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  

коливань, імпульсів 

На ступінь кандидата 

4435. Алтунін С. І. Підвищення завадостійкості програмно керованих при-

строїв синхронізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Алтунін Сергій 

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

Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3322 А] УДК 621.372 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь доктора 

4436. Ходаковський М. І. Методи та моделі побудови запам'ятовуючих 

пристроїв з використанням нано- і молекулярних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / 

Ходаковський Микола Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського", [Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України]. — Київ, 

2019. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—44 (51 назва). — 100 пр. — [2019-3038 А]

 УДК 621.38:004.33]-022.532 

На ступінь кандидата 

4437. Бабиченко О. Ю. Фотоелектричні властивості структур кристалічного 

кремнію з гідрогенізованими нанорозмірними вкрапленнями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, 

елементів і систем" / Бабиченко Оксана Юріївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. 

— Харків, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2019-3723 А] 

 УДК 621.383.51:[538.911:546.28 

4438. Дмитрієв В. С. Омічні та інжектуючі бар'єрні переходи до арсеніду 

галію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 

"Технологія, обладнання та вир-во електрон. техніки" / Дмитрієв Вадим Сергійович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Запоріз. нац. 

ун-т]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. 

— [2019-3449 А] УДК 621.382.013 

4439. Кузь В. І. Метод та система динамічного ультрафіолетового випро-

мінювання для фізіотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Кузь Василь Іванович ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Вінниця, 

2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (28 назв). — 100 пр. — [2019-3693 А] 

 УДК 621.384.4:615.8 

4440. Литвин В. К. Масиви наноструктур золота та срібла для застосувань в 

плазмон-регульованій флюоресценції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладнання та вир-во електрон. техніки" / 

Литвин Віталій Костянтинович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників  

ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (34 назви). — 

100 пр. — [2019-3618 А] УДК 621.38:535.37]:539.24 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь кандидата 

4441. Смаженко К. О. Компенсація надлишковості в блокових кодах на основі 

таймерних сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Смаженко Катерина 
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Олександрівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2019. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). — 100 пр. — [2019-2869 А]

 УДК 621.391:004.056.55 

4442. Яневич О. К. Моделі та методи розрахунку характеристик систем 

передачі мережами електропроводки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Яневич Олександр 

Костянтинович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2019. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2019-2879 А]

 УДК 621.391:621.395 

4443. Ярославський Я. І. Волоконно-оптична телемедична мережа для обміну 

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

[спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Ярославський Ярослав Іванович ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(18 назв). — 100 пр. — [2019-3718 А] УДК 621.391.6-026.61:614 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

4444. Андрусевич В. А. Методи підвищення завадостійкості радіолокаційних 

систем спостереження повітряного простору : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / 

Андрусевич Володимир Анатолійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 

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

3601 А] УДК 621.396.969.3 

4445. Ляшук О. М. Методи гомоморфної двоетапної багатопоглядової фільтрації 

зображень радіолокаційних систем з синтезованою апертурою антени : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. 

системи" / Ляшук Олексій Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. 

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

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3620 А] 

 УДК 621.396.96:004.932.4 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

4446. Дуаіссіа О. Х. А. Удосконалення математичної моделі робочого процесу 

в масляній порожнині опори ротора авіаційного газотурбінного двигуна : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 

установки" / Дуаіссіа Омар Хадж Аісса ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2768 А] 

 УДК 621.452.3-253:519.87 

4447. Куліш В. М. Особливості теплового та термонапруженого станів небез-

печних зон соплових лопаток газотурбінного двигуна : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / 

Куліш Віталій Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Пи-

саренка. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. 

— [2019-2939 А] УДК 621.452.035:539.43 
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621.5 Пневматична енергетика: машини  
та інструменти. Холодильна техніка 

На ступінь доктора 

4448. Тарасова В. О. Розвиток теорії та методів термоекономічного аналізу, 
синтезу, оптимізації інноваційних систем термотрансформації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 
теплоенергетика" / Тарасова Вікторія Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем 
машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 33—38 (53 назви). — 100 пр. — [2019-3475 А] УДК 621.577.01 

4449. Хлієва О. Я. Наукове обґрунтування використання нанофлюїдів для 
підвищення ефективності холодильних машин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, 
системи кондиціювання" / Хлієва Ольга Яківна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — 
Одеса, 2019. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (55 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2019-3315 А] УДК 621.564:544.77.022.82-022.513.2 

На ступінь кандидата 

4450. Шелковський М. Ю. Підвищення ефективності компресорів газотурбін-
них двигунів шляхом їх аеродинамічного удосконалення на основі аналізу просторо-
вої форми течії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Шелковський Михайло Юрійо-
вич ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Нац. аерокосм. 
ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Харків, 2019. — 28 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 23—25 (23 назви). — 100 пр. — [2019-2997 А] УДК 621.515 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

4451. Богомол Ю. І. Фізико-хімічні основи керування структурою та власти-
востями армованих керамічних матеріалів для роботи в екстремальних умовах 
експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.06 
"Порошк. металургія та композиц. матеріали" / Богомол Юрій Іванович ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 42 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 34—39 (42 назви). — 100 пр. — [2019-3843 А] 

 УДК 621.762:669.018.45 
4452. Юрженко М. В. Наукові основи та технології зварювання інженерних і 

високотехнологічних пластмас : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Юрженко 
Максим Володимирович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — 
Київ, 2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (80 назв). — 120 пр. — [2019-
3717 А] УДК 621.791:678.5.029.43 

4453. Ямшинський М. М. Жаростійкі та зносостійкі ливарні сплави на основі 
заліза для роботи в екстремальних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Ямшинський Михайло Михайло-
вич ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів і сплавів, [Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2019. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 37—40 (54 назви). — 100 пр. — [2019-2959 А] УДК 621.745.55:669.14.018.256 

На ступінь кандидата 

4454. Ахмед Сундус Мохаммед Нурі Ахмед. Технологічні основи виготов-

лення виливків зі сплавів з ефектом пам'яті форми на основі заліза з підвищеними 
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механічними та експлуатаційними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Ахмед Сундус Мохаммед 

Нурі Ахмед ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів і сплавів, [Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т"]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(18 назв). — 150 пр. — [2019-2921 А] УДК 621.744:669.1.018.2 
4455. Гайдаєнко О. С. Формування алітованих покриттів на конструкційних 

матеріалах для коксохімічного виробництва в умовах саморозповсюджувального 
високотемпературного синтезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Гайдаєнко Олександр Сергійович ; 
Дніпров. держ. техн. ун-т. — Кам'янське (Дніпропетров. обл.), 2019. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2019-3730 А] 

 УДК 621.793.6 
4456. Лентюгов І. П. Порошкові дроти для наплавлення з шихтою з лігатури, 

отриманої електрошлаковим переплавом відходів абразивної обробки швидкорізаль-
них сталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 
"Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Лентюгов Іван Павлович ; НАН 
України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 120 пр. — [2019-3695 А] УДК 621.791.92 

4457. М'ясоїд В. В. Припої для високотемпературного паяння перспективних 
жароміцних сплавів на основі алюмініду нікелю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і техно-
логії" / М'ясоїд Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т електрозварювання 
ім. Є. О. Патона. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2019-3102 А] УДК 621.791.37 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання 

На ступінь доктора 

4458. Скрипник В. С. Науково-методологічні засади системотехніки при 
дослідженні фрикційних гальм бурових лебідок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Скрипник 
Василь Степанович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти 
і газу]. — Одеса, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (49 назв). — 100 пр. 
— [2019-3233 А] УДК 621.863:621.891 

На ступінь кандидата 

4459. Вудвуд О. М. Обґрунтування конструктивних параметрів пружинно-
гідравлічного гальма мостових кранів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Вудвуд Олександр 
Миколайович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3168 А] УДК 621.874-592.2 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 

4460. Дифучин Ю. М. Напружено-деформований стан і міцність однозрізних 
болтових з'єднань елементів конструкцій із композиційних матеріалів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність 
машин" / Дифучин Юрій Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 
ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 
(10 назв). — 100 пр. — [2019-3686 А] 

 УДК 621.882.6:624.078.46]:[624.016:624.042 
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621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

4461. Іванов В. О. Науково-прикладні основи підвищення ефективності оброб-

ки складнопрофільних деталей на свердлильно-фрезерно-розточувальних верстатах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія 

машинобуд." / Іванов Віталій Олександрович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Сум. держ. 

ун-т]. — Одеса, 2019. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 30—38 (69 назв). — 

100 пр. — [2019-3333 А] УДК 621.9.01 

На ступінь кандидата 

4462. Буховець В. М. Комплексне самоналагоджувальне оснащення для 

високоефективного затиску та багаторізцевої обробки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та 

інструменти" / Буховець Валерій Миколайович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 

Пулюя. — Тернопіль, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 (25 назв). — 100 пр. 

— [2019-3285 А] УДК 621.941-229.3 

4463. Карамушко А. В. Удосконалення технологічного процесу та устаткуван-

ня сухого очищення повітря від полідисперсного пилу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Карамушко 

Анжеліка Володимирівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, 

[Одес. нац. політехн. ун-т]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2019. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3296 А] УДК 621.928.9 

4464. Кологойда А. В. Підвищення ефективності шліфування голчастої 

поверхні валика текстильної машини периферією орієнтованого круга : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 

верстати та інструменти" / Кологойда Антоніна Вікторівна ; Чернігів. нац. технол. 

ун-т. — Чернігів, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — 

[2019-3414 А] УДК 621.923 

4465. Кужельний Я. В. Підвищення ефективності чистового однопрохідного 

шліфування циліндричної поверхні вала периферією орієнтованого круга : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. 

оброб., верстати та інструменти" / Кужельний Ярослав Володимирович ; Чернігів. 

нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 

100 пр. — [2019-3300 А] УДК 621.923 

4466. Лашко Є. Є. Зниження дефектності поверхневих шарів виробів з 

вуглець-вуглецевих композитів при гідроабразивному різанні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 

верстати та інструменти" / Лашко Євгеній Євгенович ; Кременчуц. нац. ун-т 

ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2019-2781 А] УДК 621.924.93:620.17 

4467. Ченчева О. О. Удосконалення мотор-шпинделя для ефективного свердлу-

вання вуглепластиків трубчастими алмазними свердлами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та 

інструменти" / Ченчева Ольга Олександрівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2796 А] УДК 621.95.016 
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622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування.  

Розвідка родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

4468. Левчук К. Г. Удосконалення наукових основ моделювання динамічних 

процесів ліквідації прихоплень бурильного інструмента : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / 

Левчук Катерина Григорівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (47 назв). — 100 пр. — [2019-

2941 А] УДК 622.24.05 

На ступінь кандидата 

4469. Давидов С. Л. Обґрунтування параметрів процесу перетворення вуглеце-

вмісного гетерогенного середовища в газ під впливом енергії плазми : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. 

механіка" / Давидов Сергій Леонідович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки 

ім. М. С. Полякова. — Дніпро, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(25 назв). — 100 пр. — [2019-3171 А] УДК 622.278:66.088 

4470. Тирлич В. В. Забезпечення безаварійної роботи бурильних труб з вияв-

леними експлуатаційними дефектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / Тирлич Володимир 

Васильович ; 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-

3075 А] УДК 622.24.053:620.191.33 

622.3 Добування окремих корисних копалин, руд, порід 

622.32 Добування рідких і газоподібних корисних копалин 

На ступінь доктора 

4471. Васильєв Д. Л. Розвиток наукових основ визначення параметрів роз-

вантаження привибійної частини газоносних вугільних пластів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 

Васильєв Дмитро Леонідович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. По-

лякова. — Дніпро, 2019. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—41 (59 назв). — 100 пр. — 

[2019-3209 А] УДК 622.324.06:622.333.031 

622.33 Тверді корисні копалини органічного  

походження. Вугілля. Карбонатні породи 

На ступінь кандидата 

4472. Камчатний О. А. Залежність колекторських властивостей викопного 

вугілля від природних і техногенних чинників вуглегазового родовища : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. 

механіка" / Камчатний Олексій Анатолійович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. 

процесів. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2019-3852 А] УДК 622.333:622.831.3 
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622.7 Обробка, переробка, збагачення мінеральної сировини. 

Підготовка руди до плавлення 

На ступінь доктора 

4473. Бабій К. В. Геомеханічні основи технології передзбагачення руди в 

глибоких залізорудних кар'єрах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" ; 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ 

корис. копалин" / Бабій Катерина Василівна ; Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. По-

лякова НАН України. — Дніпро, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 

(50 назв). — 100 пр. — [2019-2762 А] УДК 622.791:622.341.016 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

4474. Чеснокова О. В. Динаміка тріщин і масоперенос флюїдів у газона-

сичених вугільних пластах при їх відпрацюванні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Чеснокова 

Оксана Віталіївна ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Дніпро, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2019-3878 А] 

 УДК 622.831:622.807.4 

624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

4475. Гоголь М. В. Регулювання напружено-деформованого стану комбіно-

ваних сталевих конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Гоголь Мирон 

Васильович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Полтава, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (65 назв). 

— 100 пр. — [2019-2807 А] УДК 624.014.2.042/.044 

4476. Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності і безпеки гідротехнічних 

споруд каскадів гідроелектростанцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Мозговий 

Андрій Олексійович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури]. — Харків, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (39 назв). — 

150 пр. — [2019-3423 А] УДК 624.048:626 

4477. Юрченко В. В. Удосконалення конструктивної форми легких каркасів 

будівель із холодногнутих профілів на базі рішення задачі оптимального проекту-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 

"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Юрченко Віталіна Віталіївна ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—40 (58 назв). — 

100 пр. — [2019-3360 А] УДК 624.014.7:621.744.016.3 

На ступінь кандидата 

4478. Бліхарський З. З. Міцність та деформативність залізобетонних балок з 

пошкодженням арматури при дії навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
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Бліхарський Зіновій Зіновійович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 

[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Рівне, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2019-3442 А] УДК 624.012.45.072:624.042.62 

4479. Бут М. О. Ефективні сталеві конструкції консольних коліс огляду 

діаметром до 30 м : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Бут Максим Олександрович ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(7 назв). — 120 пр. — [2019-3444 А] УДК 624.014.2:[624.074:688.775 

4480. Козак О. В. Напружено-деформований стан, міцність та тріщино-

стійкість вузлів монолітних рам та нерозрізних балок з арматурою напруженою на 

бетон : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 

"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Козак Олександр Володимирович ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(7 назв). — 100 пр. — [2019-3413 А] УДК 624.072.2.042/.046 

4481. Матющенко Д. М. Напружено-деформований стан карнизних вузлів 

гнутоклеєних рам з клеєної деревини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Матющенко 

Дмитро Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 28 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—26 (22 назви). — 150 пр. — [2019-2819 А] 

 УДК 624.07.042/.044 

624.21/.8 Конструювання (спорудження) мостів. Мостові конструкції 

На ступінь кандидата 

4482. Боднар Л. П. Удосконалення проектування ремонтів при експлуатації 

автодорожніх мостів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Боднар Лариса Петрівна ; Нац. 

трансп. ун-т. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 

100 пр. — [2019-3844 А] УДК 624.21 

625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних  

шляхів. Шляхове будівництво. Будівництво залізниць.  

Будівництво автомобільних доріг 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь кандидата 

4483. Сафонюк І. Ю. Підвищення ресурсу гідравлічних агрегатів колійних 

машин шляхом удосконалення електричної очистки олив від води : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 

засобів трансп." / Сафонюк Іван Юрійович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — 

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

3830 А] УДК 625.144.5:621.225-63-73 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь доктора 

4484. Квартенко О. М. Розвиток наукових засад удосконалення технологій 

очищення багатокомпонентних підземних вод : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Квартенко 

Олександр Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Київ, 2019. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—41 (75 назв). — 100 пр. — [2019-3013 А] 

 УДК 628.161.03:556.3 

На ступінь кандидата 

4485. Деремешко Л. А. Екологічно обґрунтоване очищення води від фторидів 

баромембранними методами з переробкою відходів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Деремешко Людмила 

Аркадіївна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — 

Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2019-

3369 А] УДК 628.161.08 

4486. Кирій С. О. Реагенти водоочищення на основі відходів глиноземного 

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

05.17.21 "Технологія водоочищення" / Кирій Світлана Олександрівна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2019-3336 А] 

 УДК 628.161.3:669.712-665.9 

629 Машинобудування транспортних засобів.  

Транспортне машинобудування 

На ступінь доктора 

4487. Калінін Є. І. Формування системних властивостей транспортно-тех-

нологічних агрегатів змінної маси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Калінін Євген 

Іванович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка]. — Харків, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (40 назв). 

— 300 пр. — [2019-3653 А] УДК 629.02 

На ступінь кандидата 

4488. Медведєв Є. П. Підвищення ефективності транспортного забезпечення 

збирально-транспортного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Медведєв Євген Павлович ; Нац. 

трансп. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2019-3698 А] 

 УДК 629.017:631.35 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

4489. Савостін-Косяк Д. О. Оцінка технічного стану міських автобусів за 

показником витрати палива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Савостін-Косяк 

Данило Олександрович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2019-3591 А] 

 УДК 629.341.016:629.3.054.286 
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629.4 Залізнична техніка. Локомотиви. Рухомий склад.  
Залізничні депо. Обладнання та служби рухомого складу 

На ступінь доктора 

4490. Мурадян Л. А. Розвиток наукових основ забезпечення надійності ван-
тажних вагонів на етапах життєвого циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Мурадян 
Леонтій Абрамович ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 
Дніпро, 2019. — 42 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (73 назви). — 
[2019-3581 А] УДК 629.46.017 

На ступінь кандидата 

4491. Смєнова Л. В. Моніторинг електричних параметрів тягових асинхрон-
них двигунів і акумуляторних батарей двовісних електровозів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / 
Смєнова Людмила Віталіївна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. 
— Харків, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — [2019-
3553 А] УДК 629.423.31:621.313.33 

4492. Шикунов О. А. Поліпшення міцнісних характеристик бічної рами візка 
вантажного вагона за рахунок вдосконалення її конструкції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та 
тяга поїздів" / Шикунов Олександр Анатолійович ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. 
ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(11 назв). — 100 пр. — [2019-3599 А] УДК 629.46.027.2:629.46.017 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь кандидата 

4493. Литвиненко Д. Ю. Удосконалення експериментально-теоретичного 
методу розрахунку втомної міцності суднових корпусних конструкцій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та 
будування суден" / Литвиненко Дмитро Юрійович ; Нац. ун-т кораблебудування 
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 
(24 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3456 А] 

 УДК 629.5.015.4:629.5.023 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  
Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

4494. Гришманов Є. О. Метод автоматизованого прогнозування несприят-
ливих авіаційних подій для підвищення безпеки польотів при управлінні повітряним 
рухом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 
"Навігація та упр. рухом" / Гришманов Євгеній Олександрович ; Льотна акад. Нац. 
авіац. ун-ту. — Кропивницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2019-3291 А] УДК 629.7.072-50:004.032.3 

4495. Усенко В. Ю. Методика врахування акустичних втрат співвісного 
гвинтовентилятора в енергетичному балансі авіаційної силової установки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. 
установки" / Усенко Вячеслав Юрійович ; Держ. концерн "Укроборонпром" [та ін.]. 
— Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-
3476 А] УДК 629.735.036:629.7.035.7 
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63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання.  

Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

4496. Рак А. Ю. Захисна роль і стійкість лісів Горган : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / 

Рак Андрій Юрійович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України", [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2019-3589 А] УДК 630*116(23.0) 

631/638 Сільське господарство 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь кандидата 

4497. Биба В. А. Організаційно-економічні аспекти розвитку фермерських 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Биба Валентина Анатоліївна ; 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2019. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2019-2763 А] 

 УДК 631.15:631.115.11](477) 

4498. Божко М. В. Управління витратами виробництва продукції рослин-

ництва на сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Божко Микола Володимирович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Харків. нац. екон. 

ун-т ім. Семена Кузнеця]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2019. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-2764 А] УДК 631.152:633/635 

4499. Вінюкова О. Б. Організаційне забезпечення виробництва органічної 

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

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

Вінюкова Ольга Борисівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, 

[Полтав. держ. аграр. акад.]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-2889 А] УДК 631.15:631.147 

4500. Качан Д. А. Відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподар-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Качан Дмитро Анатолійович ; 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. — [2019-2774 А] УДК 631.17 

4501. Лаготюк В. О. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лаготюк Вікторія Олександрівна ; 

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

2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2019-2780 А] 

 УДК 631.1:005.332.4 

4502. Фомічов М. В. Ефективність зрошування в аграрних підприємствах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
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та упр. підприємствами" / Фомічов Максим Валеріанович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 

(9 назв). — 100 пр. — [2019-3595 А] УДК 631.15:631.587 

4503. Чукіна І. В. Розвиток аграрних підприємств та результативність 

управління виробничо-господарською діяльністю : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Чукіна Іванна Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

аграр. економіки", [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Київ, 2019. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2019-3597 А] УДК 631.15 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 

4504. Сиромятников Ю. М. Обґрунтування параметрів процесу комбінова-

ного технічного засобу для поверхневого обробітку ґрунту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 

механізації с.-г. вир-ва" / Сиромятников Юрій Миколайович ; Харків. нац. техн. ун-т 

сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2019-3632 А] УДК 631.31 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь доктора 

4505. Воротинцева Л. І. Наукові основи сталого управління ґрунтовими ре-

сурсами Степу України в умовах зрошення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика" / Воротинцева 

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

ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Харків, 2019. — 51 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 39—47 (73 назви). — 100 пр. — [2019-2846 А] 

 УДК 631.4:631.67](477:251.1) 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

4506. Кюрчев С. В. Механіко-технологічне обґрунтування післязбиральної 

обробки та зберігання насіння зернових і олійних культур : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 

вир-ва" / Кюрчев Сергій Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва", [Таврійс. держ. агротехнол. 

ун-т]. — Глеваха (Київ. обл.), 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(41 назва). — 100 пр. — [2019-2815 А] УДК 631.56:633.1/.8 

На ступінь кандидата 

4507. Гайдаш О. Л. Селекція вихідного матеріалу змішаної зародкової плазми 

для синтезу скоростиглих гібридів кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Гайдаш 

Олександр Леонідович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т зерн. 

культур". — Дніпро, 2019. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—23 (37 назв). — 

150 пр. — [2019-3084 А] УДК 631.527:633.15 
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4508. Кіріяк Ю. П. Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від 
агротехнологічних чинників за умов змін клімату в Південному Степу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
ництво" / Кіріяк Юрій Петрович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Ін-т зрошув. 
землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Миколаїв, 2019. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-2812 А] 

 УДК 631.51+631.582]:633.11"324"(477.7) 
4509. Коротка І. О. Удосконалена технологія вирощування васильків 

справжніх (Ocimum basilicum L.) в умовах захищеного ґрунту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Коротка 
Ірина Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштан-
ництва, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2019-3299 А] УДК 631.544:635.7 

4510. Ярош А. В. Генетичне різноманіття Triticum aestivum L. за твердістю 
зерна та створення вихідного матеріалу для селекції м'якозерної пшениці м'якої 
озимої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 
"Селекція і насінництво" / Ярош Андрій Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, 
Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3719 А] УДК 631.527:633.11"324" 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

4511. Макарова Т. К. Агромеліоративна ефективність використання фосфо-
гіпсу на зрошуваних землях Північного Степу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Макарова Тетяна 
Костянтинівна ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Дніпров. держ. аграр.-екон. 
ун-т]. — Херсон, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. 
— [2019-3259 А] УДК 631.67(477.54+477.63) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь доктора 

4512. Бородай В. В. Наукові основи регуляції фітопатогенного фону в агроценозах 
картоплі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 
"Екологія" / Бородай Віра Віталіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 
природокористування [та ін.]. — Київ, 2019. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—44 
(78 назв). — 100 пр. — [2019-2844 А] УДК 632.937:[574.2:635.21 

На ступінь кандидата 

4513. Горяінова В. В. Основні хвороби листя пшениці ярої та обґрунтування 
системи захисту в Східному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Горяінова Вікторія 
Вікторівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2019. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2019-3491 А] 

 УДК 632.4:633.11"321"](477) 
4514. Киричук І. В. Шкідники буряка столового та заходи обмеження їх 

чисельності в Поліссі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Киричук Ірина Валеріївна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Ін-т захисту рослин. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3371 А] УДК 632.9:633.41](477.41/.42) 
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4515. Найденко В. В. Специфіка забур'янення посівів проса прутоподібного та 

розробка системи їх захисту від бур'янів у Правобережному Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербо-

логія" / Найденко Василь Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. 

культур і цукр. буряків. — Київ, 2019. — 17 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2019-3625 А] УДК 632.51:632.93]:633.17](477) 

4516. Потапова В. П. Наукове обґрунтування захисту посівів буряків цукрових 

від бур'янів без індукування хімічних стресів рослин культури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Потапова 

Валентина Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. 

буряків. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-3629 А] УДК 632.51:632.93]:633.63 

4517. Різник В. М. Особливості процесів забур'янення і удосконалення контролю-

вання бур'янів у посівах сочевиці Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Різник Владислав 

Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — 

Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2019-3631 А]

 УДК 632.51:632.93]:635.658](477) 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво.  

Садівництво. Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

4518. Кліпакова Ю. О. Продуктивність сортів пшениці озимої під впливом 

протруйників та регулятора росту рослин в умовах Південного Степу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-

ництво" / Кліпакова Юлія Олександрівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Таврійс. держ. 

агротехнол. ун-т]. — Миколаїв, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-2898 А] УДК 633.11"324":631.811.98](477.7) 

4519. Романюк В. І. Формування урожайності та якості зерна сортів ячменю 

ярого залежно від доз мінеральних добрив та регуляторів росту рослин в умовах 

Лісостепу правобережного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Романюк Віктор Іванович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. — Вінниця, 2019. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2019-3149 А] 

 УДК 633.16:[631.82+631.811.98]](292.485:477.4) 

4520. Соломонов Р. В. Селекційна цінність зразків ярої пшениці різних еко-

типів при внутрішньовидовій гібридизації з озимими сортами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Соломонов Руслан Вячеславович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Біла Церква 

(Київ. обл.), 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2019-3235 А] УДК 633.11"321+324":631.527.5 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

4521. Темрієнко О. О. Формування продуктивності сортів сої залежно від 

інокуляції та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослин-

ництво" / Темрієнко Ольга Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

кормів та сіл. госп-ва Поділля. — Вінниця, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3677 А] 
 УДК 633.34:631.811](292.485:477.4) 

633.5 Прядильні та волокнисті рослини 

На ступінь кандидата 

4522. Гнап І. В. Інтродукція сортів енергетичної верби та удосконалення 
технології їх вирощування в Західному Поліссі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Гнап Ірина Василівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2019. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2767 А] 
 УДК 633.584.3:662.631 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь доктора 

4523. Поспєлов С. В. Наукові основи створення продуктивних агроценозів 

ехінацеї (Echinacea Moench) в умовах Лівобережної України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Поспєлов Сергій 

Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 

[Полтав. держ. аграр. акад.]. — Харків, 2019. — 64 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 40—61 

(201 назва). — 100 пр. — [2019-3705 А] УДК 633.88:631.5](477) 
4524. Рудік О. Л. Агроекологічне обґрунтування і розробка базисних еле-

ментів технології вирощування льону олійного подвійного використання в умовах 

Півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 

06.01.09 "Рослинництво" / Рудік Олександр Леонідович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. 

аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 
2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (56 назв). — 100 пр. — [2019-3192 А]

 УДК 633.854.54:631.5](477-13) 

На ступінь кандидата 

4525. Козлова О. П. Продуктивність соняшнику при застосуванні біопрепа-

ратів та стимуляторів росту у технології вирощування на Півдні України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 
Козлова Ольга Павлівна ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2019. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3133 А] 

 УДК 633.854.78:631.811.98](477.7) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

4526. Сєвідов В. П. Удосконалення елементів технології вирощування огірка у 

плівкових теплицях в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Сєвідов 

Володимир Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштан-
ництва, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3310 А] 

 УДК 635.63:631.234](292.485:477.5) 
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636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів. 

Скотарство. Свійські тварини та їхнє розведення 

636.09 Ветеринарні науки 

На ступінь доктора 

4527. Ковпак В. В. Порівняльна характеристика стовбурових клітин та ефектив-
ність їх застосування за експериментального цукрового діабету у тварин : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфо-
логія тварин" / Ковпак Віталій Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — Київ, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (30 назв). — 100 пр. — 
[2019-2776 А] УДК 636.09:616.379-008.64-085:[602.9:591.81 

636.4 Свині 

На ступінь доктора 

4528. Ващенко П. А. Прогнозування племінної цінності свиней на основі 
лінійних моделей, селекційних індексів та ДНК-маркерів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 
Ващенко Павло Анатолійович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Ін-т свинарства і агро-
пром. вир-ва Нац. акад. аграр. наук України]. — Миколаїв, 2019. — 43 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 36—40 (35 назв). — 100 пр. — [2019-3405 А] УДК 636.4.082.22 

На ступінь кандидата 

4529. Нечмілов В. М. Оптимізація технологічних прийомів дорощування 
гібридного молодняку свиней ірландської селекції в умовах промислової технології : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія 
вир-ва продуктів тваринництва" / Нечмілов Віктор Миколайович ; Миколаїв. нац. 
аграр. ун-т, [Нац. акад. аграр. наук України та ін.]. — Миколаїв, 2019. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2859 А] УДК 636.4.083 

4530. Шпетний М. Б. Оптимізація технологічних елементів утримання від-
лучених поросят в умовах індустріальної технології виробництва свинини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва 
продуктів тваринництва" / Шпетний Микола Борисович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, 
[Сум. нац. аграр. ун-т]. — Миколаїв, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2019-2877 А] УДК 636.4.083 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь доктора 

4531. Кирилів Б. Я. Видові, онтогенетичні та органо-тканинні особливості 
протеїнового обміну й активність гідролітичних ензимів у птиці за дії аліментарних 
чинників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 
"Біохімія" / Кирилів Богдан Ярославович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
біології тварин. — Львів, 2019. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (41 назва). 
— 100 пр. — [2019-2775 А] УДК 636.5.06:591.133.11 

636.9 Інші тварини, яких утримують люди 

На ступінь кандидата 

4532. Петраш В. С. Обґрунтування методів оцінки та добору сріблясто-чорних 

лисиць за параметрами відтворювальної здатності : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Петраш 

Вікторія Станіславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. — 

Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2019-

3349 А] УДК 636.934.2.082.2 

639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство. Рибальство 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво. 
Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь кандидата 

4533. Алхімов Є. М. Особливості вирощування осетроподібних риб у сучасних 
умовах господарств півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Алхімов Євген Миколайович ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва, [ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — 
Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-
3362 А] УДК 639.371:597.423](477.7) 

4534. Ващенко А. В. Продуктивна характеристика різновікових груп коропа 
(Cyprinus carpio) та канального сома (Ictalurus punctatus) при введенні до складу їх 
раціону препаратів "Біо-мос" та "Нупро" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Ващенко Андрій Володимирович ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — Київ, 2019. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3486 А] 

 УДК 639.3.043.13:597.551.21 
4535. Мендришора П. Д. Рибницько-біологічні особливості ремонтно-маточ-

ного стада райдужної форелі, сформованого в умовах індустріального господарства з 
комбінованим водопостачанням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Мендришора Петро Дмитрович ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3304 А] 

 УДК 639.371:597.552.512]:639.3.06 

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 кандидата 

4536. Конюхов О. Д. Удосконалення поліграфічної технології маркування 
продукції штриховими кодами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Конюхов Олександр 
Дмитрович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2019-3536 А] УДК 655.3.022 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  
та управління перевезеннями 

На ступінь кандидата 

4537. Митко М. В. Підвищення ефективності роботи автотранспортних під-
приємств удосконаленням структури виробничих підрозділів : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів трансп." / Митко Микола Васильович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2019. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-3665 А] 

 УДК 656.071 

4538. Найдьонов І. М. Інформаційна технологія формалізації голосової ін-

формації в системах диспетчерського контролю за рухом автотранспорту : автореф. 

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

Найдьонов Іван Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3103 А] 

 УДК 656.054.8:004.934 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

4539. Палагін О. М. Вдосконалення системи вивантаження баластної води на 

погружних морських суднах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Палагін Олександр 

Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". — Одеса, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3384 А] УДК 656.61.071.8 

4540. Шелехань Г. І. Удосконалення технології взаємодії опорної сортуваль-

ної та припортових вантажних станцій з морськими портами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / 

Шелехань Ганна Ігорівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2019. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-3839 А] 

 УДК 656.613:[656.212.5+656.615 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь кандидата 

4541. Сурков К. Ю. Метод синтезу структури системи адаптивної тренажерної 

підготовки диспетчерів управління повітряним рухом для підвищення ефективності 

навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 

"Навігація та упр. рухом" / Сурков Костянтин Юрійович ; Льотна акад. Нац. авіац. 

ун-ту. — Кропивницький, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2019-3313 А] УДК 656.7.071.7:656.052.1 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

4542. Артюх О. В. Податковий аудит у системі фінансового контролю: теорія, 

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Артюх Оксана Валентинівна ; Одес. нац. 

екон. ун-т. — Одеса, 2019. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—36 (55 назв). — 100 пр. — 

[2019-3483 А] УДК 657.6:336.225.6 

4543. Герасимович І. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління під-

приємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Герасимович Інна Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 26—30 (39 назв). — 100 пр. — [2019-3045 А] УДК 657 
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4544. Єршова Н. Ю. Стратегічний управлінський облік в інноваційній еко-

номіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Єршова Наталя Юріївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—32 (65 назв). — 

100 пр. — [2019-3851 А] УДК 657:330.34 

4545. Семенець А. О. Методологія внутрішнього аудиту в системі управління 

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

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Семенець Аліна Олександрівна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2019. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—40 (61 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3390 А] 

 УДК 657.6 

На ступінь кандидата 

4546. Кузьма Х. В. Облік і внутрішній контроль комісійних операцій під-

приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Кузьма Христина Володимирівна ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 2019. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2019-2856 А] 

 УДК 657.4:[658.15:339.154 

4547. Курак А. І. Облік та контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів в 

управлінні ризиками підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Курак Анастасія Іванівна ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 2019. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2019-2777 А]

 УДК 657.471:005.334 

4548. Кучерява М. В. Оцінка якості фінансової звітності: методичні підходи та 

організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Кучерява Мар'я Василівна ; Держ. навч.-наук. установа 

"Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2019. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (30 назв). 

— 100 пр. — [2019-3340 А] УДК 657.37-047.44 

4549. Мичак Н. О. Обліково-аналітичне забезпечення операцій з необорот-

ними активами, утримуваними для продажу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мичак Наталія 

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

2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3863 А]

 УДК 657 

4550. Мощенський С. Г. Аналіз бухгалтерського балансу підприємств в 

умовах розвитку інформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мощенський Семен 

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

2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3540 А]

 УДК 657 

4551. Сич Д. М. Управлінський облік і аналіз фінансових результатів діяль-

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

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Сич Дмитро Миколайович ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-3507 А] УДК 657:334.71 
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4552. Слуцький Є. В. Оцінка основних засобів в обліково-інформаційній сис-

темі підприємств державного сектору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Слуцький Євген Володи-

мирович ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3509 А] УДК 657.421:334.724.6 

4553. Чугрій Н. А. Облікове забезпечення управління нематеріальними актива-

ми у науково-дослідних установах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Чугрій Наталія Анато-

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

Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (30 назв). — 100 пр. — [2019-

3078 А] УДК 657.421.3 

658 Організація комерційних і приватних  

підприємств. Організація торгівлі 

На ступінь кандидата 

4554. Данкеєва О. М. Система управління мерчандайзингом у роздрібних 

торговельних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Данкеєва Оксана Миколаївна ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3091 А] УДК 658.811:339.372 

4555. Іванов М. В. Механізм формування витрат на промислових підприєм-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Іванов Максим Володимирович ; Хмельниц. 

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

с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2019-3011 А] УДК 658.15:657.47 

4556. Коваленко А. В. Організаційно-економічний механізм формування 

податкової політики промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Коваленко Артем Вікторович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2937 А] 

 УДК 658.15:336.22]:334.716 

4557. Криворучко Г. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення бюджетування 

діяльності будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Валентинівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури]. — Київ, 2019. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 (33 назви). — 

100 пр. — [2019-3180 А] УДК 658.15:005.53]:69 

4558. Мозговий Є. В. Теоретико-методичні основи стимулюючого тарифного 

регулювання теплоенергетичних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Мозговий Євген Валерійович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. 

— Харків, 2019. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 

100 пр. — [2019-2903 А] УДК 658.115.31 

4559. Родіонов С. О. Розвиток маркетингової діяльності підприємств на за-

садах впровадження Інтернет-технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Сергій Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. 
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екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2019-3352 А]

 УДК 658.8:004.77 

4560. Угольков Є. О. Організування та оцінювання маркетингової взаємодії 

підприємств на основі використання Інтернет-технологій : автореф. дис. на здобуття 

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

Угольков Євгеній Олегович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2019-3794 А]

 УДК 658.8:004.738.5 

4561. Хоменко О. А. Управління фінансовою безпекою молокопереробних 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Хоменко Олександр Анатолійович ; 

Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3239 А] 

 УДК 658.15:637.1 

4562. Циркун Т. О. Динаміка структури капіталу промислових підприємств в 

умовах ринкової нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Циркун Тетяна Олек-

сандрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка]. — Київ, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2019-2956 А] УДК 658.15:334.716 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузі 

На ступінь доктора 

4563. Сабадаш В. В. Теоретичні основи сорбційних процесів на природних та 

синтетичних сорбентах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Сабадаш Віра Василівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 

(73 назви). — 100 пр. — [2019-2983 А] УДК 66.081 

На ступінь кандидата 

4564. Ясинецький А. О. Розроблення та удосконалення методу напівсухого 

сіркоочищення димових газів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Ясинецький 

Андрій Олексійович ; НАН України, Ін-т газу, [Ін-т вугіл. енерготехнологій НАН 

України]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(17 назв). — 110 пр. — [2019-2920 А] УДК 66.074.2 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

4565. Демчук І. М. Конверсія N-вмісних сполук конденсату сокової пари 

виробництва карбаміду в гідразин сульфат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Демчук Іванна 

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

[та ін.]. — Київ, 2019. — 27 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—24 (26 назв). — 100 пр. — 

[2019-3528 А] УДК 661.571 
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662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

4566. Гоман В. О. Підвищення ефективності процесів створення та спалю-

вання композиційного палива за допомогою гідрокавітаційної активації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та 

пром. теплоенергетика" / Гоман Віталій Олександрович ; НАН України, Ін-т проблем 

машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Харків, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3606 А] УДК 662.758.097.6 

4567. Карчакова В. В. Науково-технологічні засади оптимізації спікання 

кам'яновугільних пеків з електродними наповнювачами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-

мастил. матеріалів" / Карчакова Валерія Валеріївна ; М-во екон. розвитку і торгівлі 

України, Держ підприємство "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т". — Харків, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 110 пр. — [2019-3053 А] 

 УДК 662.749.38.046.44 

4568. Ніколайчук Ю. В. Розроблення теоретичних основ використання показ-

ника температури займання в якості експрес-оцінки марочної належності вугілля : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. 

технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Ніколайчук Юрій Володимирович ; 

Нац. металург. акад. України, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Дніпро, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (23 назви). — 100 пр. — [2019-3667 А] 

 УДК 662.612.12 

663/664 Промислова мікробіологія. Харчова промисловість 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво 

На ступінь доктора 

4569. Махинько В. М. Наукове обґрунтування та розроблення технології 

високобілкових хлібних виробів для споживачів з підвищеною потребою у макро-

нутрієнтах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.01 

"Технологія хлібопек. продуктів, кондит. виробів та харч. концентратів" / Махинько 

Валерій Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2019. — 36 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 29—34 (49 назв). — 100 пр. — [2019-3062 А] УДК 664.664 

4570. Пазюк В. М. Теплотехнічні основи сушіння насіннєвого зерна : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та 

пром. теплоенергетика" / Пазюк Вадим Михайлович ; НАН України, Ін-т техн. 

теплофізики. — Київ, 2019. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (45 назв). — 

150 пр. — [2019-3026 А] УДК 664.723.047 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.6/.7 Процеси і продукти нафтової та суміжних  

з нею галузей промисловості 

На ступінь кандидата 

4571. Зубенко С. О. Лужний синтез, фізико-хімічні та експлуатаційні власти-

вості бутилових естерів жирних кислот на основі тригліцеридів олій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.13 "Нафтохімія і 
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вуглехімія" / Зубенко Степан Олександрович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та 

нафтохімії ім. В. П. Кухаря. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2019-3612 А] УДК 665.7.03 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

666.9 Промисловість в'яжучих: гіпс, вапно та цемент. Міцнотужавні 

матеріали. Будівельні штукатурки та інші суміші. Мертель і бетон 

На ступінь кандидата 

4572. Жайворонок В. А. Дослідження та розробка технології виробництва 

високореакційного сорбенту з вапняку в псевдозрідженому шарі інертного ма-

теріалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 

"Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Жайворонок Вячеслав Анатолійо-

вич ; НАН України, Ін-т газу. — Київ, 2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2019-2770 А] УДК 666.924 

4573. Сокольцов В. Ю. Композиційні цементи з силікатними добавками різної 

структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 

"Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Сокольцов Володимир Юрійович ; Нац. 

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

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-

3432 А] УДК 666.94 

667 Лакофарбова промисловість 

На ступінь кандидата 

4574. Аршинніков Д. І. Захисні покриття на основі модифікованих осадових 

крейд та поліметилфенілсилоксана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / 

Аршинніков Дмитро Ігорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського". — Київ, 2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 110 пр. — 

[2019-3324 А] УДК 667.621:667.637.3 

669 Металургія 

669.01/.09 Металургійні властивості, процеси та устаткування 

На ступінь кандидата 

4575. Бондарь Н. П. Отримання матеріалів методом відпалу у відновлю-

вальних середовищах для виготовлення прецизійних сплавів ПМ-РЗМ : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Бондарь Наталія Петрівна ; Дніпров. держ. техн. ун-т. — Кам'янське (Дніпропетров. 

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

3082 А] УДК 669.054.8:621.785.36 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

4576. Вакульчук В. В. Розробка енергоефективної технології продувки кон-

вертерної ванни різноімпульсними над- і звуковими кисневими та азотними 
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струменями при частковому допалюванні відхідних газів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та 

спец. сплавів" / Вакульчук Володимир Вікторович ; НАН України, Ін-т чор. ме-

талургії ім. З. І. Некрасова. — Дніпро, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(18 назв). — 100 пр. — [2019-3805 А] УДК 669.184 
4577. Дудченко С. О. Розробка і дослідження енергоефективного дуттьового 

режиму конвертерної плавки в умовах накладення низьковольтних електричних 
потенціалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 
"Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Дудченко Сергій Олек-
сандрович ; НАН України, Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова. — Дніпро, 2019. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2019-3808 А] 

 УДК 669.184 
4578. Лебідь В. В. Удосконалення технології доменної плавки управлінням 

розподілом шихти і газів із застосуванням безконусних завантажувальних прист-
роїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 
"Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Лебідь Віталій Васильович ; 
НАН України, Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова. — Дніпро, 2019. — 22 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2019-2817 А]
 УДК 669.162.24 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі  

промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь доктора 

4579. Головенко Т. М. Розвиток наукових основ створення комплексних 
систем контролю якості стебел та волокна льону олійного : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. 
продуктів і комбікормів, олійн. і луб'ян. культур" / Головенко Тетяна Миколаївна ; 
Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—42 
(37 назв). — 120 пр. — [2019-3288 А] УДК 677.11.021.151 

На ступінь кандидата 

4580. Рак Т. С. Розробка композицій екологічно-безпечних поверхнево-актив-
них речовин для аквачищення текстильних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і 
трикотаж. виробів" / Рак Тетяна Сергіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Хмельниц. нац. 
ун-т]. — Херсон, 2019. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—25 (22 назви). — 
100 пр. — [2019-3309 А] УДК 677.027.253:661.185 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь доктора 

4581. Вакулюк П. В. Модифіковані полімерні мембрани із заданими функціо-
нальними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Вакулюк Поліна Ва-
силівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — 
Львів, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39. — 100 пр. — [2019-3001 А]
 УДК 678.07:62-278 
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681 Точна механіка та автоматика 

681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна техніка  

та її виробництво. Ваги 

На ступінь доктора 

4582. Олійник О. Ю. Науково-методологічні засади віброчастотного конт-

ролю технологічних параметрів в умовах вібрації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 

складу речовин" / Олійник Ольга Юріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 

[Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 29—37 (57 назв). — 110 пр. — [2019-3462 А] 

 УДК 681.2.082.1-045.79 

4583. Черепанська І. Ю. Прецизійна приладова система вимірювання кутів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.01 "Прилади та 

методи вимірювання мех. величин" / Черепанська Ірина Юріївна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Житомир. держ. технол. ун-т]. 

— Київ, 2019. — 47 с. : іл. — Бібліогр.: с. 38—44 (37 назв). — 100 пр. — [2019-

3638 А] УДК 681.2:531.74 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь доктора 

4584. Жученко О. А. Математичне моделювання та оптимальне керування 

енергоємними технологічними процесами вуглеграфітового виробництва : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація 

процесів керування" / Жученко Олексій Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського"]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 37—41 

(37 назв). — 100 пр. — [2019-3051 А] УДК 681.51:661.66 

4585. Лорія М. Г. Методологічні засади математичного моделювання та опти-

мального керування виробництвом метанолу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Лорія 

Марина Геннадіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк 

(Луган. обл.), 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (55 назв). — 100 пр. — 

[2019-3100 А] УДК 681.5.015 

На ступінь кандидата 

4586. Алі Алдаїрі Юссеф Нажах. Автоматизована система керування стабі-

лізацією потужності металообробки з підвищеною динамічною точністю : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація 

процесів керування" / Алі Алдаїрі Юссеф Нажах ; Одес. нац. політехн. ун-т. — 

Одеса, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-

3361 А] УДК 681.51 

4587. Боряк Б. Р. Ноніусний адаптивний фільтр-предиктор — компенсатор 

запізнення в системах керування технологічними процесами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи та процеси 
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керування" / Боряк Богдан Радиславович ; Нац. авіац. ун-т, [Полтав. нац. техн. ун-т 

ім. Юрія Кондратюка]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(19 назв). — 100 пр. — [2019-3365 А] УДК 681.52 

4588. Братусь О. В. Методи прогнозування нестаціонарних часових рядів на 

основі двобічного експоненційного згладжування та оптимальної фільтрації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. 

аналіз і теорія оптимал. рішень" / Братусь Олена Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України 

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

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3604 А] УДК 681.5.015 

4589. Герасін О. С. Моделі та засоби систем контролю і керування мобільними 

роботами багатоцільового призначення на феромагнітних поверхнях : автореф. дис. 

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

керування" / Герасін Олександр Сергійович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2019. — 26 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—23 (42 назви). — 100 пр. — [2019-3806 А] УДК 681.5 

4590. Герцик С. М. Комп'ютеризована система діагностики вузлів електро-

технічного обладнання з урахуванням режимів його роботи : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Герцик Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — 

Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2019-

3647 А] УДК 681.518.5:621.31 

4591. Захарченко Р. В. Автоматизована система керування процесом сушіння 

зернових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Захарченко Руслан Володи-

мирович ; Центральноукр. нац. техн. ун-т, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 

Кондратюка]. — Кропивницький, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2019-3451 А] УДК 681.51:631.365 

4592. Кір'язов І. М. Автоматичне керування процесами перевантаження зерна 

на елеваторах: моделювання ПТЛ як об'єкта керування, формування керованої 

змінної, напівнатурне тестування САК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Кір'язов Іван 

Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій, Одес. нац. акад. харч. технологій. — Київ, 

2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3654 А] 

 УДК 681.5:621.865.8:631.24 

4593. Малоєд М. М. Автоматизоване проектування оптимальних систем 

стабілізації нелінійних динамічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Малоєд 

Марина Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2019-3302 А] УДК 681.513 

4594. Новіков П. В. Автоматизація процесів керування інерційними каналами 

енергоблоку теплової електростанції з використанням двоканального нечіткого 

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

05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Новіков Павло Валерійович ; Нац. 

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

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2019-

3346 А] УДК 681.5:621.311.22 
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4595. Солдатенко В. П. Автоматичне керування генерацією активної потуж-

ності відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Авто-

матизація процесів керування" / Солдатенко Валентин Петрович ; Центральноукр. 

нац. техн. ун-т. — Кропивницький, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3268 А] УДК 681.5:621.316 

4596. Шестопалов С. В. Автоматичне керування процесами перевантаження 

зерна на елеваторах: оптимізація завантаження ПТЛ при обмеженнях типу "аварійна 

ситуація" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 

"Автоматизація процесів керування" / Шестопалов Станіслав Володимирович ; Нац. 

ун-т харч. технологій, Одес. нац. акад. харч. технологій. — Київ, 2019. — 23 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2019-3680 А] 

 УДК 681.5:621.865.8:631.24 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

4597. Захаров Д. С. Дорожні цементні бетони з високою міцністю на розтяг : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. 

матеріали та вироби" / Захаров Денис Сергійович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., 

[Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2772 А] УДК 691.328.44:625.02 

4598. Ковальчук Т. В. Високоміцний фібробетон із композиційним дисперс-

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

05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Ковальчук Тарас Володимирович ; Нац. ун-т 

вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3535 А] УДК 691.328 

4599. Палант О. В. Бетони та вироби для трамвайних колій підвищеної 

стійкості до динамічних, електричних і температурних впливів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / 

Палант Олена Валентинівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2019. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (24 назви). — 100 пр. — [2019-3701 А] 

 УДК 691.32:699.88]:625.46 

4600. Плахотніков К. В. Мінеральне тонкошарове теплоізоляційне покриття з 

підвищеними фізико-механічними характеристиками : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Плахот-

ніков Кирило Валерійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2019. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2019-3587 А] 

 УДК 691.33:699.86 

4601. Скрипник М. М. Високоміцний дрібнозернистий бетон із застосуванням 

відсівів каменеподрібнення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Скрипник Микола Михайлович ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3552 А] 

 УДК 691.327 
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693 Кам'яна або цегляна кладка (мурування)  

та пов'язані з нею будівельні роботи 

На ступінь кандидата 

4602. Ассаад Мустафа. Удосконалення організаційно-технологічних рішень 

бетонування у незнімних опалубках у цивільному будівництві Лівану : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. 

та цивіл. буд-ва" / Ассаад Мустафа ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — 

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

3241 А] УДК 693.54:624.137.4](569.3) 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь доктора 

4603. Крот О. П. Моделювання та оптимізація процесів термічного зне-

шкодження побутових і промислових відходів у теплогенеруючих установках : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.03 

"Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Крот Ольга Петрівна ; Харків. 

нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2019. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—35 (53 назви). — 100 пр. — [2019-3219 А] 

 УДК 697.325:[66.04:628.474.034 

4604. Шаповал С. П. Системи теплозабезпечення енергоефективних будівель 

на основі зовнішніх огороджень-перетворювачів сонячної енергії у теплову : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, 

освітлення та теплогазопостачання" / Шаповал Степан Петрович ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2019. — 39 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (43 назви). — 100 пр. — [2019-3837 А] 

 УДК 697.329:620.92 

На ступінь кандидата 

4605. Саад Алдін Алхемірі Дауд Ліла. Автономні системи тригенерації з 

відновлювальними джерелами енергії для умов Близького Сходу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 

теплоенергетика" / Саад Алдін Алхемірі Дауд Ліла ; Одес. нац. політехн. ун-т. — 

Одеса, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2019-2982 А] УДК 697.385 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  

стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь доктора 

4606. Безугла Р. І. Гламур у європейській художній культурі: історична ди-

наміка та форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : 

[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Безугла Руслана Іванівна ; М-во 

культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2019. — 

39 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (42 назви). — 100 пр. — [2019-3081 А] 

 УДК 7.011.03(4) 
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На ступінь кандидата 

4607. Цімох Н. І. Трансформація жанрів телебачення України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та 
історія культури" / Цімох Наталія Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2019-3396 А] УДК 7.08:7.094](477) 

4608. Цугорка О. П. Художньо-естетичні принципи українського бароко в 
сучасному іконописі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Цугорка Олександр 
Петрович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 
2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3359 А] 

 УДК 7.034.7:75.046.3](477) 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  
Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь кандидата 

4609. Бакун К. С. Методи визначення функціонально-територіального ресурсу 
міської забудови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.20 "Містобудування та територ. планування" / Бакун Катерина Сергіївна ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 
(17 назв). — 100 пр. — [2019-3562 А] УДК 711.6 

4610. Панкеєва А. М. Принципи і методи делімітації територій зони впливу 
агломерації : (на прикладі Харків. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.20 "Містобудування та територ. планування" / 
Панкеєва Анна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Харків. нац. ун-т 
міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3584 А] УДК 711.5(477.54) 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

4611. Акмен І. Р. Архітектурна просвіта громадськості в осередках української 
культури ХІХ — поч. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архі-
тектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / 
Акмен Інна Робертівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2019. — 
21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2019-3121 А] 

 УДК 72.03:008](477)"18/191" 
4612. Антоненко Н. В. Пам'ятка сучасної архітектури в контексті архітек-

турної культури 2-ї пол. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архі-
тектури" / Антоненко Надія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. 
— Харків, 2019. — 23 с. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — 100 пр. — [2019-3122 А] 

 УДК 72.025.3"195/20" 
4613. Босенко Є. В. Визначення потенціалу адаптації значних історичних 

будівель, як спосіб збереження архітектурної спадщини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація 
пам'яток архітектури" / Босенко Євген Вікторович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та 
архітектури. — Харків, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. 
— [2019-3206 А] УДК 721.025.5:719 
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4614. Діденко К. В. Соціально-житлові програми в архітектурі столичного 

Харкова (1917—1934 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архі-

тектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / 

Діденко Катерина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — 

Харків, 2019. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2019-3250 А] 

 УДК 728.1.012(477.54-25)"1917/1934" 

4615. Поліванова М. В. Інноваційний підхід до функціонально-планувального 

рішення технопаркових комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

архітектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / Поліванова Майя 

Володимирівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2019. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2019-3228 А] 

 УДК 721.012:711.553 

4616. Помінчук М. В. Розвиток та функції консалтингу в сучасному архітек-

турному проектуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : 

[спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Помінчук 

Марина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2019. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3147 А] 

 УДК 72.021:005.942 

4617. Семякін Г. В. Методика оцінки та принципи збереження архітектурної 

спадщини 1920х — 1930х років на прикладі лікувальних закладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, 

реставрація пам'яток архітектури" / Семякін Гліб Валерійович ; Харків. нац. ун-т 

буд-ва та архітектури. — Харків, 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—

21 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3231 А] УДК 725.1:614.21]"192/193":719 

73/76 Образотворче мистецтво.  

Декоративно-прикладне мистецтво 

73 Пластичні мистецтва 

На ступінь кандидата 

4618. Фединчук О. Б. Нагрудні та нашийні прикраси Північної Буковини: 

історія, типологія, етнічні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 17.00.06 "Декор. і приклад. мистецтво" / Фединчук Ольга 

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

Франківськ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2019-3477 А] 

 УДК 73/74:391.7](477.85) 

741/744 Малювання та креслення 

На ступінь кандидата 

4619. Філатова М. І. Англійська та французька політична карикатура кінця 

XVIII — початку ХІХ ст.: сюжетні та художньо-стилістичні особливості : (за 

матеріалами колекції Харків. худож. музею) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Філатова 

Марина Іванівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв, Львів. нац. акад. мистецтв. 

— Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2019-3270 А]

 УДК 741.5:32](410+44)"179/181":[069:7](477.54-25) 
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745/749 Художні промисли. Декоративно-прикладне  

мистецтво. Дизайн 

На ступінь доктора 

4620. Луковська О. І. Арттекстиль України у контексті європейських експери-
ментальних тенденцій другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Луковська Ольга Ігорівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2019. — 31 с. — 
Бібліогр.: с. 23—26 (30 назв). — 100 пр. — [2019-2818 А] 

 УДК 746.1(477)"195/201" 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь доктора 

4621. Прищенко С. В. Еволюція рекламної графіки як складової художньо-
проектної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтво-
знавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Прищенко Світлана 
Валеріївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — 
Київ, 2019. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (55 назв). — 100 пр. — [2019-
3106 А] УДК 766.03 

На ступінь кандидата 

4622. Гомирева О. І. Графіка Т. Г. Шевченка 1847—1861 рр.: особливості 
художньої мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 
[спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Гомирева Олена Іванівна ; М-во культури 
України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. — Київ, 2019. — 17 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2967 А] 

 УДК 76.071.1(477)"18"(092) 
4623. Сунь Ке. Традиції європейського реалістичного мистецтва у китай-

ському живописі ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Сунь 
Ке ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. — Київ, 
2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-
2989 А] УДК 75.03(510) 

4624. Чжижун Ген. Жіночий портрет у китайському живописі ХХ — початку 
ХХІ ст.: образно-стильова еволюція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Чжижун Ген ; Харків. 
держ. акад. дизайну і мистецтв, Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2019. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3438 А] 

 УДК 75.041.5-055.2(510)"19/20" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

4625. Батовська О. М. Сучасне академічне хорове мистецтво a cappella як 
системний музично-виконавський феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Батовська Олена Мико-
лаївна ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Харків. 
нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського]. — Одеса, 2019. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 26—29 (38 назв). — 1 20 пр. — [2019-3564 А] УДК 784.1.021 
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4626. Гнатишин О. Є. Історичний вимір українських музично-теоретичних 

концепцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : [спец.] 

17.00.03 "Муз. мистецтво" / Гнатишин Оксана Євстафіївна ; М-во культури України, 

Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка]. 

— Одеса, 2019. — 43 с. — Бібліогр.: с. 36—39 (34 назви). — 120 пр. — [2019-3085 А]

 УДК 78.01(477) 

4627. П'ятницька-Позднякова І. С. Музичне мовлення в семіозисі художньої 

культури України ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / П'ятницька-

Позднякова Ірина Станіславівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2019. — 30 с. — Бібліогр.: с. 23—27 (36 назв). — 

120 пр. — [2019-3190 А] УДК 781.24(477)"19" 

На ступінь кандидата 

4628. Вежневець І. Л. "Музичний портрет" як художня форма французької 

вокальної культури ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Вежневець Ірина 

Леонідівна ; М-во культури, молоді та спорту України, Нац. акад. керів. кадрів 

культури і мистецтв. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2019-3286 А] УДК 784.01(44)"19" 

4629. Городецький А. В. Європейське альтове мистецтво першої половини 

ХХ століття: виконавська практика та композиторська творчість : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Городецький Антон Вікторович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2019. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11 (5 назв). — 100 пр. — 

[2019-3770 А] УДК 780.6.013.02(4)"19" 

4630. Гуральна С. С. Духовна творчість галицьких композиторів кінця ХІХ — 

першої половини ХХ століть в контексті літургійно-хорової практики регіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Гуральна Світлана Степанівна ; М-во культури України, Львів. нац. 

муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-3046 А] УДК 78.071.1:783.8](477.83/.86)"189/195" 

4631. Ден Цзякунь. Китайська оркестрова духова музика у контексті діалогу 

культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ден Цзякунь ; М-во культури України, Львів. нац. 

муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 

100 пр. — [2019-3771 А] УДК 785.12(510) 

4632. Кучурівський Ю. С. Жанрова традиція реквієму у творчості компо-

зиторів Великобританії останньої третини ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Кучурівський Юрій Степанович ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. 

ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 

120 пр. — [2019-3616 А] УДК 783.29(410)"197/201" 

4633. Лі Фанюань. Образи "Божественної комедії" Данте в композиторській 

поетиці доби романтизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Лі Фанюань ; М-во культури України, 

Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 

(5 назв). — 120 пр. — [2019-3661 А] УДК 78.08:821.131.1'04-13.09(092) 
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4634. Міщенко І. М. Музично-стилістичні особливості розвитку візантійської, 

слов'яно-руської та української монодії : (на матеріалі самоглас. стихир преоб-

раження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Міщенко Іван Михайлович ; М-во культури 

України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2019-3064 А] УДК 783.02(37-11+367+477) 

4635. Овсянніков В. Г. Український поп-рок у контексті розвитку популярної 

музичної культури кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Овсянніков Вячеслав Георгійович ; М-во культури України, Нац. акад. 

керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(10 назв). — 100 пр. — [2019-3104 А] УДК 78.011.26(477)"199/201" 

4636. Синяк Л. В. Музичний театр Бйорнстьєрне Бйорнсона та Едварда Гріга: 

становлення і розвиток національних художніх традицій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Синяк 

Любов Валеріївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-

ковського. — Київ, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 120 пр. — [2019-

3151 А] УДК 782(481)"19" 

4637. Сокачик Р. М. Оперна творчість Петера Етвеша в контексті розвитку 

угорської музики ХХ—ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Сокачик Рената Миколаївна ; 

М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 

2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2019-3234 А] 

 УДК 782.1.071.2(439)"19/20"(092) 

4638. Стоянова А. Д. Нові жанрові парадигми творчості українських компо-

зиторів останніх десятиліть ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Стоянова 

Анна Дмитрівна ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. 

— Одеса, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 120 пр. — [2019-3153 А] 

 УДК 78.071.1(477)"199/201" 

4639. Стрильчук О. С. Композиторська поетика Олів'є Мессіана у світлі 

концептологічного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Стрильчук Олена Степанівна ; М-во 

культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2019. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 14 (5 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2019-3109 А] 

 УДК 78.071.1(44)(092) 

4640. Харитонова Д. В. Різновиди символіки в українській інструментальній 

сонаті ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Харитонова Дарина Володимирівна ; М-во 

культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2019. — 

17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2019-3832 А] 

 УДК 785.082.2(477)"19" 

4641. Чабан Т. І. Стильові засади символізму в сонатах західноукраїнських 

композиторів кінця ХІХ — першої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чабан 

Тетяна Ігорівна ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. 

— Одеса, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. 

— [2019-3637 А] УДК 78.082.2(477)"189/195" 
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4642. Чучман В. М. Творча спадщина Євгена Вахняка в хоровій традиції 

Галичини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Чучман Василь Мар'янович ; Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3319 А] 

 УДК 78.071.2:78.087.68](477.83/.86)(092) 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 

4643. Маркевич Л. А. Трансформація системи художньої мови української 

національної балетної вистави в 20—80 роках ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Маркевич 

Лариса Анатоліївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Рівнен. держ. 

гуманітар. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18. 

— 100 пр. — [2019-3459 А] УДК 792.82.028.3(477)"192/198" 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 

4644. Петрица П. М. Формування фізичної культури особистості студента 

засобами фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 

населення" / Петрица Петро Миколайович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ім. Івана 

Боберського, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3669 А] 

 УДК 796.011.3-057.875 

4645. Турка Р. О. Активізація оздоровчої рухової активності населення з 

використанням спортивно-масових заходів системи спорту для всіх : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Турка Ростислав Орестович ; 

Львів. держ. ун-т фіз. культури ім. Івана Боберського. — Львів, 2019. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-3636 А] 

 УДК 796.034.2:796.035 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. ЛІТЕРАТУРА 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 

4646. Васильєва Н. О. Гендерна інтерпретація природи: колір, звук, запах : (на 

матеріалі проз. творів укр., рос., англ. та фр. худож. літ. кінця ХІХ — першої 

половини ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.15 "Заг. мовознавство" / Васильєва Надія Олександрівна ; Держ. закл. "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили]. 

— Одеса, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2019-3326 А] УДК 81'362'366.52'42:821(4)-3.09"189/195" 

4647. Смеречинська О. В. Функціонально-семантичне поле граничності дії в 

німецькій та українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Смеречинська Оксана 
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Всеволодівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2019-3431 А] УДК 811.112.2+811.161.2]'37-115 

4648. Сосніна Т. В. Метамовні особливості англомовного роману-антиутопії та 

відтворення їх у перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Сосніна Тетяна Василівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Чорномор. нац. ун-т ім. Петра 

Могили]. — Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2019-

3355 А] УДК 81'255.4:[811.111'42:821.111-313.2.09 

4649. Стоянова Т. В. Особливості перекладу юридичних документів ЮНЕСКО із 

захисту прав на освіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Стоянова Тетяна Володимирівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3356 А] УДК 81'255.2:341 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

4650. Ізотова Н. П. Ігрова стилістика сучасного англомовного художнього 

наративу в лінгвістичному висвітленні : (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. 

мови" / Ізотова Наталя Павлівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2019. — 35 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (47 назв). — 100 пр. — [2019-3132 А] 

 УДК 811.111'38'42 

На ступінь кандидата 

4651. Билиця У. Я. Концепт human being в англомовній компаративній фразео-

логії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Билиця Уляна Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3441 А] УДК 811.111'373.7 

4652. Борковська І. П. Семантико-стилістичний та прагматичний потенціал 

англомовних ділових текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Борковська Інна Пилипівна ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського"]. — Чернівці, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 

100 пр. — [2019-3524 А] УДК 811.111'37'38 

4653. Гарбар І. О. Вербальні маркери сугестії в сучасному американському 

юридичному трилері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гарбар Ірина Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т, 

[Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2019-3212 А] УДК 811.111'42:821.111(73)'06-312.4.09 

4654. Івасишин М. Р. Мультимодальність англомовного коміксу: лінгвальний 

і екстралінгвальний виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Івасишин Маріанна Романівна ; Львів. нац.  

ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 

Львів, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-3453 А] 

 УДК 811.111'42:[741.5:821.111.09 
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4655. Карачун Ю. Г. Структурно-семантичний та функційно-прагматичний 
аспекти складних термінів-іменників в англійськомовних текстах з електричної 
інженерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.04 "Герман. мови" / Карачун Юлія Геннадіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — 
Чернівці, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2019-3532 А] УДК 811.111'367.622'42 

4656. Кульчицька О. В. Мовні засоби реалізації пейоративності в романах 
С. Майєр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Кульчицька Олена Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2019-3418 А]
 УДК 811.111'42 

4657. Максименко О. В. Актуалізація жестово-вербальних висловлень в 
американському розважальному телеінтерв'ю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Максименко Олена 
Вікторівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна]. — Чернівці, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2019-3574 А] УДК 811.111'42:808.5]:075.2](73) 

4658. Погонець В. В. Поповнення військової лексики та фразеології англій-
ської мови: лінгвальний та соціолінгвальний параметри : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Погонець Вікторія 
Вікторівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв). — 100 пр. — [2019-3227 А] УДК 811.111'276.6:355 

4659. Руміга І. І. Динаміка синтаксичних моделей в англомовному худож-
ньому прозовому тексті початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Руміга Інна Ігорівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-3549 А] УДК 811.111'42 

4660. Хаботнякова П. С. Лінгвальна репрезентація біблійних образів-символів 
в англомовному містичному трилері: когнітивно-прагматичний аспект : (на матеріалі 
творів Френка Перетті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Хаботнякова Поліна Сергіївна ; Запоріз. нац. ун-т. — 
Запоріжжя, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-
3237 А] УДК 811.111'42:821.111-312.4.09 

4661. Цапенко Л. В. Англомовна детективна розповідь: прагмастилістичний та 
лінгвосинергетичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Цапенко Лілія Валентинівна ; Запоріз. нац. ун-т. 
— Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-
3273 А] УДК 811.111'42 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

4662. Охріменко О. А. Тексти податкового законодавства Федеративної Рес-
публіки Німеччини в композиційному, лексико-семантичному та комунікативно-
прагматичному висвітленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Охріменко Олена Андріївна ; Київ. нац. 
лінгвіст. ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-3066 А] 

 УДК 811.112.2'42:347.73(430) 
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811.161.1 Російська мова 

На ступінь доктора 

4663. Чернцова О. В. Дискурсивне варіювання когнітивної семантики слова: 

досвід інтегрального дослідження : (на матеріалі дієслів. предикатів казаться, 

показаться, девербатива кажимость, парентези кажется) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Чернцова Олена 

Вадимівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (29 назв). — 100 пр. 

— [2019-3397 А] УДК 811.161.1'37'42 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

4664. Серебрянська І. М. Концепт освіта в дискурсивних вимірах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / 

Серебрянська Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, 

[Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 

(41 назва). — 100 пр. — [2019-2951 А] УДК 811.161.2'373:37 

На ступінь кандидата 

4665. Вакалюк І. В. Функціонально-семантична категорія дієслівної кванти-

тативності в сучасній українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Вакалюк Іванна Володи-

мирівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 

2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-3404 А] 

 УДК 811.161.2'06'366.58 

4666. Козелко І. Р. Лінгвістична термінологія В. Сімовича в контексті гра-

матик кінця ХІХ — першої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Козелко Ірина Романівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2019-3735 А] УДК 811.161.2'36"190/195"(092) 

4667. Лутава С. М. Лексико-семантичне поле локусів сучасної української 

літературної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Лутава Світлана Миколаївна ; Донец. нац. ун-т 

ім. Василя Стуса. — Вінниця, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 

120 пр. — [2019-3860 А] УДК 811.161.2'06'373 

4668. Мозер М. Є. Маркетинговий дискурс в українській мові: лінгвокогні-

тивний та комунікативний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Мозер Майя Євгеніївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(18 назв) та в підрядк. прим. — [2019-3141 А] УДК 811.161.2'42 

4669. Петрів Х. В. Концептосфера національної ідентичності та її мовна 

об'єктивація в публіцистичних текстах Оксани Пахльовської : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Петрів 

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

21 с. : схема. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3586 А] 

 УДК 811.161.2'42:821.161.2-92(092) 
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4670. Сус І. Р. Українсько-польська і польсько-українська лексикографія 

ХІХ століття в україністичному вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Сус Ірина Романівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3752 А] 

 УДК 811.161.2+811.162.1]'373"20" 

4671. Тесліцька Г. І. Семантика та синтагматика простих речень з напівпреди-

кативними ад'єктивними компонентами в українській мові : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Тесліцька 

Галина Іллівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2019. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-2794 А] 

 УДК 811.161.2'367.332'37 

4672. Чернишук В. В. Акустично-артикуляційні характеристики українського 

співочого мовлення : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Чернишук Віта Вікторівна ; 

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

(10 назв). — 100 пр. — [2019-3596 А] УДК 811.161.2'342.2:784 

811.162.3 Чеська мова 

На ступінь доктора 

4673. Даниленко Л. І. Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному 

і дискурсивному висвітленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 

наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Даниленко Людмила Іванівна ; НАН України, 

Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 

2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (53 назви). — 120 пр. — [2019-3047 А] 

 УДК 811.162.3'7'42 

82 Література. Літературознавство 

821.01/.09 Теорія художньої літератури. Дослідження літератури 

На ступінь кандидата 

4674. Жук О. І. Внутрішня комунікативна система ліричних текстів : (різно-

види адресанта, адресата і лірич. експресії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Жук Оксана Ігорівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2019-

3254 А] УДК 82.09 

4675. Коротєєва В. В. Міфологеми першостихій у поезії В. Стуса та А. Тар-

ковського: типологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Коротєєва Вікторія 

Вікторівна ; Бердян. держ. пед. ун-т, [Херсон. держ. ун-т]. — Бердянськ (Запоріз. 

обл.), 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2019-2938 А] УДК 82.091:821.161.2-1.09(092) 

4676. Онопрієнко А. Д. Мотив "туги життя" ("l'ennui de vivre") у поезії фран-

цузького та російського символізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Онопрієнко Анастасія 

Дмитрівна ; Бердян. держ. пед. ун-т, [Херсон. держ. ун-т]. — Бердянськ (Запоріз. 

обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-2946 А] 

 УДК 82.091:[821.133.1+821.161.1]-1.09"18/19" 



   

 
158 

4677. Сав'юк А. М. Мультикультуральність художнього світу Галичини у 

творчості Леопольда фон Захер-Мазоха : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Сав'юк Андрій 

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

Франківськ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2019-3353 А] 

 УДК 82.091:821.112.2(436).09(092)]:316.722(477.83/.86-89) 

4678. Сільман К. В. Есей як жанр на перетині літератури та журналістики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 

літ." / Сільман Катерина Володимирівна ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. — 

Миколаїв, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2019-3232 А] 

 УДК 82-4.09:070 

821.133.1.09 Французька література 

На ступінь кандидата 

4679. Путівцева Н. К. Проблематика мартиніканської та антильської самобут-

ності у творчості Едуара Ґліссана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Путівцева Наталія Костян-

тинівна ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Миколаїв, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2019-

3028 А] УДК 821.133.1.09Ґліссан 

821.161.1.09 Російська література 

На ступінь кандидата 

4680. Волік Н. А. Динаміка жанрів елегії та урочистої оди в російській 

літературі XVIII століття: аспект риторичного дискурсу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 "Рос. літ." / Волік Наталія Анато-

ліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — 

Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2019-3043 А] 

 УДК 821.161.1.09"17" 

821.161.2.09 Українська література 

На ступінь доктора 

4681. Вісич О. А. Метадрама: теорія і репрезентація в українській літературі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 

літ." ; 10.01.01 "Укр. літ." / Вісич Олександра Андріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грін-

ченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2019. — 34 с. — Бібліогр.: 

с. 29—31. — 104 пр. — [2019-3727 А] УДК 821.161.2-2.09 

На ступінь кандидата 

4682. Бортник С. А. Інтертекстуальна поетика Петра Карманського : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / 

Бортник Світлана Анатоліївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Житомир, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2019-3083 А] УДК 821.161.2'06.09(092) 

4683. Гоголіна В. В. Поетика біблійного інтертексту в "Києво-Печерському 

патерику" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 
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"Укр. літ." / Гоголіна Вікторія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2019. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-

3127 А] УДК 821.161.2.09"12":27-29 

4684. Розінкевич Н. В. Українська мандрівна проза початку ХХІ століття: 

тематика, проблематика, поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Розінкевич Наталія Василівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

104 пр. — [2019-3746 А] УДК 821.161.2'06-992.09"200/201" 

4685. Товт О. О. Історична драматургія М. Костомарова: проблематика та 

поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Товт Ольга Олександрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3314 А] 

 УДК 821.161.2'06-2.09(092) 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Артефакти. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 

4686. Онищук Я. І. Населення Західної Волині та Західного Поділля у першій 

половині І тис. н. е.: культурно-історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Онищук Ярослав Іванович ; 

НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича [та ін.]. — Львів, 2019. — 

34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (36 назв). — 100 пр. — [2019-3025 А] 

 УДК 904(477.4+477.82)"0" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих  

країн. Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

4687. Бучко Ж. І. Транскордонні рекреаційно-туристичні комплекси України: 

методологія дослідження та пріоритети розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. 

використання природ. ресурсів" / Бучко Жанна Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

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

табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (65 назв). — 100 пр. — [2019-3644 А] 

 УДК 911.5:338.48](477) 

4688. Волков А. І. Геоінформаційні моделі і системи підтримки прийняття 

рішень оцінки та контролю рівня техногенного навантаження на довкілля : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктив. 

географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Волков Андрій Ігорович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. держ. екол. ун-т]. — Київ, 2019. — 42 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (50 назв). — 100 пр. — [2019-3003 А] 

 УДК 911.9:502 

4689. Костащук І. І. Формування релігійного простору та його вплив на 

суспільні процеси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 
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11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Костащук Іван Іванович ; НАН України, Ін-т 

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

табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (70 назв). — 120 пр. — [2019-3057 А] 
 УДК 911.3:[308:2-67 
4690. Лаврик О. Д. Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Право-

бережної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 
11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Лаврик 
Олександр Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Уман. держ. пед. ун-т 
ім. Павла Тичини]. — Київ, 2019. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 34—38 (41 назва). — 100 пр. — [2019-3856 А] УДК 911.5(23.046:282.2:477.4) 

На ступінь кандидата 

4691. Долгова К. С. Територіальна організація кластеру курортно-оздоровчого 
дитячого туризму України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Долгова Катерина Сергіївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 120 пр. — [2019-3850 А] УДК 911.3:338.48-2-053.2](477) 

4692. Михалюк М. М. Етнокультурний потенціал єврейського етносу малих 
містечок Столичного суспільно-географічного району України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 
Михалюк Марина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-3063 А] 

 УДК 911.3:316.7(=411.16):711.435(477) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь доктора 

4693. Гудзь В. В. Історіографія Голодомору 1932—1933 років в Україні : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, 
джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Гудзь Віктор Васильович ; Запоріз. нац. 
ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (46 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2019-3448 А] УДК 930:341.485](477)"1932/1933" 

4694. Івангородський К. В. Етнічна історія східних слов'ян домонгольської 
доби у сучасних українській, російській і білоруській історіографіях : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, 
джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Івангородський Костянтин Васильович ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: 
с. 31—37 (54 назви). — 100 пр. — [2019-3216 А] 

 УДК 930.2(470+476+477):39(=16)"-03/07" 
4695. Пшеничний Т. Ю. Українська греко-католицька церква (1939—1991 рр.): 

історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 
07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Пшеничний 
Тарас Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 39 с. — 
Бібліогр.: с. 32—36 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3265 А] 

 УДК 930:271.4](477)"1939/1991" 

На ступінь кандидата 

4696. Карасевич О. О. Матеріальні та людські ресурси сільського господар-

ства України 1953—1964 рр.: вітчизняний науковий дискурс другої половини ХХ ст. 
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— початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Карасевич 

Оксана Олегівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Уман. держ. пед. 

ун-т ім. Павла Тичини]. — Черкаси, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3174 А] 
 УДК 930.2:338.431"1953/1964"](477)"195/201" 
4697. Кириченко М. І. Східнослов'янські сіверяни (VIII—ХI ст.) в джерелах та 

історіографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Кириченко 
Максим Іванович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна]. — Дніпро, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2972 А] УДК 930:94(=161)"07/10" 

4698. Ониськів М. І. Королівські універсали як джерело для дослідження 
історії Руського воєводства останньої третини XVII ст. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та 
спец. іст. дисципліни" / Ониськів Марта Іванівна ; НАН України, Ін-т укр. архео-
графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — 110 пр. 
— [2019-3825 А] УДК 930.2:340.15(438)]:94(477.83)]"166/169" 

4699. Саєнко В. М. Олексій Тереножкін як дослідник давньої історії України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіо-
графія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Саєнко Валерій Миколайович ; 
Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2019. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2867 А] УДК 930(477)(092) 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 

4700. Василенко В. М. Архівно-кримінальні справи як джерело вивчення 
репресій більшовицького режиму проти учасників повстанського руху за віднов-
лення УНР : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 
"Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Василенко В'ячеслав 
Миколайович ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. 
обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2765 А] 

 УДК 930.25:343]:[94:323.282](477)"19" 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

4701. Кургаєва С.-К. В. Семантика водної стихії в культі материнського 
божества : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 26.00.01 
"Теорія та історія культури" / Кургаєва Стелла-Катерина Володимирівна ; М-во 
культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2019. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2019-3136 А] 

 УДК 930.85:2-137-162.6"632/638" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

4702. Зайцева Т. Д. Антропологія міст і міського права на руських землях 

Корони Польської в XIV — першій половині XVII ст. : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Зайцева Тетяна 

Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 38 с. — Бібліогр.: 

с. 32—35 (38 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3329 А] 

 УДК 94:340.15](438-21=161.2)"13/16" 

На ступінь кандидата 

4703. Зварич Р. В. Суд і судочинство в національній політиці Другої Речі 

Посполитої : (на прикладі Станиславів. воєводства) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Зварич Роман Васильович ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Чернівці, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2019-

3330 А] УДК 94:347.9](438)"1918/1939" 

4704. Каштанов К. А. Протистояння США та СРСР на Близькому Сході 

(1953—1964 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.02 "Всесвіт. історія" / Каштанов Кирило Альбертович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Чернівці, 2019. — 

15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2019-3496 А] 

 УДК 94(5-15):327.5(73:(47+57))]"1953/1964" 

4705. Кшановський Р. О. Трансформація лицарського стану в Англії (ХІІІ — 

першої половини XV століття): військово-адміністративна діяльність та структури 

повсякденності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Кшановський Роман Олександрович ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2019-3499 А] УДК 94:929.733](410)"12/14" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

4706. Вергунов В. А. Науково-організаційні засади функціонування сільсько-

господарської дослідної справи на теренах України (друга половина ХІХ ст. — 

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

07.00.07 "Історія науки й техніки" / Вергунов Віктор Анатолійович ; Держ. ВНЗ 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Нац. наук. с.-г. б-ка 

Нац. акад. аграр. наук України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. — 

53 с. — Бібліогр.: с. 39—50 (125 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3166 А]

 УДК 94:[001.891:63]](477)"195/201" 

4707. Кагамлик С. Р. Українська православна ієрархія ранньомодерного часу: 

інтелектуальний та духовний виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кагамлик Світлана Романівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (50 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3812 А] УДК 94:271.2-7](477)"16/17" 

4708. Каганов Ю. О. Конструювання "радянської людини" (1953—1991): 

українська версія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Каганов Юрій Олегович ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра 

Могили, [Запоріз. нац. ун-т]. — Миколаїв, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 37—38 

(24 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3334 А] 

 УДК 94:323.23](477)"1953/1991" 

4709. Кізлова А. А. Соціальні взаємодії насельників щодо шанованих святинь 

Києво-Печерської Успенської лаври (1786 р. — перші десятиліття ХХ ст.) : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Кізлова Антоніна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана 

Крип'якевича [та ін.]. — Львів, 2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—29 (42 назви) та в 

підрядк. прим. — 150 пр. — [2019-3256 А] 

 УДК 94:271.2-788-67](477.411)"1786/1920" 

4710. Лильо І. М. Греки на території Руського воєводства у XV—XVIII ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Лильо Ігор Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2019. — 34 с. — Бібліогр.: с. 26—28. — 100 пр. — [2019-3617 А] 

 УДК 94(477.83-89=14)"14/17" 

4711. Лук'яненко О. В. Повсякдення колективів педагогічних вишів радян-

ської України кінця 1920-х — початку 1950-х років: історико-культурологічний 

вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Лук'яненко Олександр Вікторович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Черкаси, 2019. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (45 назв). — 100 пр. — [2019-3139 А] 

 УДК 94:378.091.12](477)"1920/1950" 

4712. Стецик Ю. О. Чернецтво ЧСВВ (1739—1783 рр.): просопографічне 

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Стецик Юрій Орестович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2019. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—35 (54 назви). — 100 пр. — [2019-3634 А]

 УДК 94:271.4-789.17](477)"1739/1783" 

4713. Ющенко П. А. Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського 

суспільства (ХІІ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ющенко Петро Андрійович ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38 (29 назв). 

— 100 пр. — [2019-2999 А] УДК 94(477)"11/20" 

На ступінь кандидата 

4714. Галущак М. М. Військово-політична думка ЗУНР/ЗОУНР (листопад 

1918 р. — липень 1919 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Галущак Михайло Михайлович ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2019. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2019-3287 А] 

 УДК 94:355.02](477.8)"1918.327.11/1919.327.07" 

4715. Євсюкова О. Г. Кустарно-реміснича промисловість міста Харкова в роки 

непу (1921—1928 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Євсюкова Онисія Геннадіївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв)  

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3569 А] 

 УДК 94:334.713](477.54-25)"1921/1928" 

4716. Журавльов Я. О. Відображення радянської дійсності у зверненнях 

громадян до ЦК КП України (друга половина 1960-х — перша половина 1980-х рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Журавльов Ярослав Олексійович ; НАН України, Ін-т історії України. — 

Київ, 2019. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 300 пр. — [2019-3775 А] 

 УДК 94:354](477)"1960/1980" 

4717. Ігнатуша Г. О. Олександр Воронин (1926—2013 рр.): громадська і 

релігійна діяльність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
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07.00.01 "Історія України" / Ігнатуша Григорій Олександрович ; Запоріз. нац. ун-т. — 

Запоріжжя, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2019-3495 А] УДК 94(477):27-4(73=161.2)"1926/2013"(092) 

4718. Коваль О. С. Православне храмове будівництво на Півдні України 

(1734—1881 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Коваль Ольга Сергіївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Бердян. 

держ. пед. ун-т]. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3572 А] 

 УДК 94:[726:2-523.4]](477.7)"1734/1881" 

4719. Коніва Ю. В. Зародження та розвиток суходільних комунікацій на 

території Слобідської України у ХVIII — на початку ХIХ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Коніва 

Юлія Вікторівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т"]. — Дніпро, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—17 (31 назва) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2973 А] УДК 94:711.73](477.54/.62)"17/20" 

4720. Кукуленко Я. І. Вища педагогічна освіта в Українській РСР на за-

вершальному етапі радянської доби: історичний аспект (1985—1991 рр.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Кукуленко Яна Іванівна ; НАН України, Ін-т історії України, [Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського]. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). 

— 120 пр. — [2019-3182 А] УДК 94:[378.147:37]](477)"1985/1991" 

4721. Матвійчук Н. В. Степан та Мирон Куропасі в громадсько-політичному 

та культурному житті української діаспори : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Матвійчук Наталія Володимирів-

на ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2019-3020 А] 

 УДК 94(477):929.52(73=161.2)"1900/2016"(092) 

4722. Мурашова О. П. Соціальна політика радянської влади в Україні у 20-х рр. 

ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Мурашова Ольга Петрівна ; НАН України, Ін-т історії України, 

[Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського]. — Київ, 2019. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 120 пр. — [2019-3820 А] 

 УДК 94:351.83/.84](477)"192" 

4723. Науменко В. В. Вплив фортифікаційних споруд на формування міського 

ландшафту Києва XVIII — поч. ХХ ст.: історико-пам'яткознавчий аспект : автореф. 

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

Пам'яткознавство" / Науменко Володимир Володимирович ; НАН України, Укр. т-во 

охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства. — Київ, 2019. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-3022 А] 

 УДК 94:712]:[719:623.1/.3]](477.411)"170/191" 

4724. Паславська Н. О. Кравецький цех у Львові в XVI—XVIII ст.: організа-

ційні форми та соціальні відносини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Паславська Наталія Орестівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 

— 100 пр. — [2019-3668 А] УДК 94:[334.712:687]](477.83-25)"15/17" 

4725. Рябчикова Н. І. Історичне краєзнавство Півдня України (1991 р. — 

початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Рябчикова Наталія Іванівна ; Черкас. нац. ун-т 
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ім. Богдана Хмельницького, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — 

Черкаси, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-3230 А]

 УДК 94:908](477.7)"1991/2018" 

4726. Сафар'янс Є. В. Українсько-австрійська співпраця в умовах трансформа-

ції європейської системи міжнародних відносин (1992—2018) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Сафар'янс 

Євгеній Валерійович ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2019. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2019-3193 А] 

 УДК 94:327](477:436)"1992/2018" 

4727. Сухих А. Ю. Протистояння між радянськими партизанами й українським 

повстансько-підпільним рухом на Волині у роки німецької окупації (1941—

1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Сухих Андрій Юрійович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог 

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

3154 А] УДК 94(477.82)"1941/1944" 

4728. Чаговець Т. В. Політика радянської влади в житловому питанні та його 

вирішення в Харкові (1920—1934 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Чаговець Тетяна Володимирівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3316 А] 

 УДК 94:332.821](477.54-25)"1920/1934" 

4729. Якубець А. В. Повсякденне життя України другої половини 1940-х — 

середини 1960-х років: за публікаціями журналу "Перець" : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Якубець Альона 

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

с. 18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-3119 А] 

 УДК 94(477):050.487(47+57)]"1940/1960" 
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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. 

Абдулфатах Ахмед 
Моаллім 4372 
Авілова О. В. 4259 
Авраменко Н. О. 4049 
Адамов О. С. 3633 
Акінола С. Т. 4386 
Акмен І. Р. 4611 
Аксьонова В. І. 3707 
Александров М. Є. 3875 
Алі Алдаїрі Юссеф  
Нажах 4586 
Алтанець О. М. 4405 
Алтунін С. І. 4435 
Алхімов Є. М. 4533 
Альохіна О. В. 4098 
Андрашов А. О. 3624 
Андрєєв В. О. 3972 
Андрєєв О. А. 4387 
Андрєєва О. Л. 4143 
Андрощук І. П. 4033 
Андрусевич В. А. 4444 
Анопрієнко Т. В. 3808 
Антіпович Я. В. 4215 
Антоненко Н. В. 4612 
Антоненко Т. Л. 3696 
Антонів А. А. 4329 
Антонюк С. А. 3959 
Аравіцький Є. О. 4260 
Артюх О. В. 4542 
Аршинніков Д. І. 4574 
Ассаад Мустафа 4602 
Ахмед Сундус  
Мохаммед Нурі  
Ахмед 4454 
Ахромкін А. О. 3767 
Бабиченко О. Ю. 4437 
Бабій К. В. 4473 
Базика О. Д. 4311 
Байрак В. В. 3876 
Бакал М. А. 3877 
Бакун К. С. 4609 
Баланчук Т. І. 4287 
Балюк Н. В. 3736 

Бардашевська С. Д. 4153 

Басараба Р. Ю. 4288 

Батовська О. М. 4625 

Бевзюк К. В. 4183 

Безугла Р. І. 4606 

Белікова Т. В. 3634 

Белянко Л. Л. 3786 

Бень В. П. 3746 

Бень І. І. 4394 

Берегова М. І. 4050 

Берцун К. Т. 4395 

Беспалова А. В. 3715 

Бех К. А. 3840 

Бецко І. В. 4115 

Бєдова О. А. 3982 

Бєльтюкова Є. М. 3945 

Биба В. А. 4497 

Биков І. О. 3878 

Билиця У. Я. 4651 

Біла І. І. 4231 

Біла-Кисельова А. А. 3856 

Білуха Л. А. 3983 

Біль М. М. 3714 

Бінецький Д. О. 4023 

Бірюк Д. О. 4011 

Бйорнсон Б. (4636) 

Бліхарський З. З. 4478 

Бобошко О. О. 3947 

Богату С. І. 4333 

Богданов П. В. 4261 

Богомол Ю. І. 4451 

Бодак Л. Й. 4012 

Боднар Л. П. 4482 

Боднар О. І. 4228 

Боднарчук Ю. В. 4262 

Бодюл О. С. 4144 

Божко М. В. 4498 

Бойко А. В. 3879 

Бойко В. А. 4051 

Бойко І. І. 3917 

Бойко М. А. 4018 

Боков І. П. 4170 

Бондар В. К. 4378 

Бондар І. С. 4154 

Бондар Т. І. 4009 

Бондарь Н. П. 4575 

Борачок І. В. 4127 

Бордюг Н. С. 4034 

Борковська І. П. 4652 

Бородай В. В. 4512 

Бородін Є. Є. 3984 

Бортник С. А. 4682 

Боряк Б. Р. 4587 

Босенко Є. В. 4613 

Босенко О. С. 3787 

Бочарова В. В. 4367 

Боярко І. М. 3779 

Братанич А. А. 4052 

Братусь О. В. 4588 

Брачук А. О. 3880 

Бреус Н. М. 3625 

Бреус С. М. 3881 

Брєєва Є. М. 3660 

Будерацька Н. О. 4219 

Будько В. І. 4418 

Буйняк М. Г. 3700 

Булденко В. М. 4232 

Бурак М. І. 4053 

Бурченя А. В. 4135 

Буряк І. В. 3882 

Бут М. О. 4479 

Буховець В. М. 4462 

Бучинський О. Й. 3950 

Бучківська Г. В. 4035 

Бучко Ж. І. 4687 

Бушева С. М. 3738 

Бушкова В. С. 4150 

Вакалюк І. В. 4665 

Вакульчук В. В. 4576 

Вакулюк П. В. 4581 

Валентон І. В. 4054 

Варава О. Б. 4055 

Вардіашвілі А. В. 3661 

Варивода О. Ю. 4334 
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Василенко В. М. 4700 

Васильєв Д. Л. 4471 

Васильєва Н. О. 4646 

Васько Б. М. 4249 

Васюренко Л. В. 3975 

Вахнова А. П. 4024 

Вахняк Є. (4642) 

Ващенко А. В. 4534 

Ващенко П. А. 4528 

Вдовиченко А. В. 4421 

Вежневець І. Л. 4628 

Вергунов В. А. 4706 

Верітова О. С. 4056 

Вертюх А. М. 4213 

Веснін В. В. 4379 

Вилгін Є. А. 3976 

Винярська М. Г. 3747 

Вишневський М. В. 3883 

Віктор І. В. 3691 

Вілецька Ю. М. 4233 

Вінтоняк Н. Д. 3941 

Вінюкова О. Б. 4499 

Вісич О. А. 4681 

Власенко О. А. 4312 

Власова Н. Ф. 3718 

Возненко А. А. 3823 

Вознюк-Богів І. М. 3753 

Волік Н. А. 4680 

Волков А. І. 4688 

Волобоєва І. О. 3754 

Ворніков В. І. 3705 

Воробей О. В. 3918 

Воробель М. М. 4017 

Воровка М. І. 4036 

Воронин О. (4717) 

Вороніна Г. Р. 4030 

Воронкова А. І. 3725 

Воронкова О. С. 4241 

Воронцова К. О. 3951 

Воротинцева Л. І. 4505 

Воскобійник С. Я. 3662 

Ву Нгок Хуй 3619 

Вудвуд О. М. 4459 

В'яла О. М. 4057 

Гаврилів Л. І. 4210 

Гаврилюк Г. О. 4380 

Гаврилюк Н. А. 4185 

Гавриш Р. Я. 4302 

Гаєк Ф. фон (3740) 

Гайдаєнко О. С. 4455 

Гайдаш О. Л. 4507 

Галаган С. О. 3857 

Галаченко О. О. 3762 

Галів М. Д. 4010 

Галущак М. М. 4714 

Ганцюк Т. Д. 3985 

Ганчев К. С. 4335 

Гарбар І. О. 4653 

Гасанов С. С. 3741 

Гаспарян С. Г. 3960 

Гацько А. Ф. 3646 

Герасимець І. М. 4214 

Герасимович І. А. 4543 

Герасін О. С. 4589 

Геращенко Г. В. 4229 

Герецун Г. М. 4099 

Гермак О. Л. 4031 

Герцик С. М. 4590 

Гільова Я. В. 4313 

Гладкова Є. О. 3911 

Глізнуца М. Ю. 3824 

Глухенька Т. А. 4298 

Глухов А. Ю. 4171 

Глушач Ю. С. 3748 

Гнап І. В. 4522 

Гнатишин О. Є. 4626 

Гоголіна В. В. 4683 

Гоголіна Г. В. 3952 

Гоголь М. В. 4475 

Голіченко О. А. 4189 

Голіченко О. Л. 4136 

Головенко Т. М. 4579 

Головко І. О. 4032 

Головко С. О. 4058 

Головков О. М. 3884 

Голуб А. В. 4028 

Голубицький С. Г. 3961 

Гоман В. О. 4566 

Гомирева О. І. 4622 

Гонта В. С. 4108 

Гончарова І. С. 4059 

Гончерюк О. М. 4133 

Горбань А. Є. 4277 

Горбачов А. В. 3732 

Горблянський В. Я. 3948 

Гордієнко Н. М. 3716 

Горічок І. В. 4151 

Горло Н. В. 3731 

Городецький А. В. 4629 

Горпинченко О. В. 3755 

Горяінова В. В. 4513 

Готович В. А. 4122 

Граматюк С. М. 4336 

Грамма О. М. 4100 

Гребень О. С. 4101 

Гребенюк А. В. 3692 

Гресько Н. І. 4263 

Грещук Г. І. 3763 

Грещук О. М. 4172 

Григорак М. Ю. 3647 

Григоренко О. О. 4195 

Гринишин О. А. 3919 

Гришманов Є. О. 4494 

Гріг Е. (4636) 

Гудзь В. В. 4693 

Гудим Л. Я. 3847 

Гуменна І. Є. 4406 

Гуральна С. С. 4630 

Гурстієва Ю. О. 3920 

Гуртова Я. М. 4337 

Гусаріна Н. В. 3648 

Ґліссан Е. (4679) 

Давидов С. Л. 4469 

Даков С. Ю. 3635 

Даниленко Д. В. 3858 

Даниленко Л. І. 4673 

Данкеєва О. М. 4554 

Данте А. (4633) 

Дворак І. Я. 4116 

Демчук І. М. 4565 

Ден Цзякунь 4631 

Деремешко Л. А. 4485 

Дзигар О. В. 4338 

Дзюбенко Г. А. 4113 

Диганова А. Ю. 3986 

Дика А. О. 3962 

Дифучин Ю. М. 4460 

Діденко К. В. 4614 

Дідик Л. А. 3719 

Дідовець О. М. 3859 

Діхтяренко К. Ю. 3953 

Дмитренко Т. Л. 3788 

Дмитрієв В. С. 4438 

Дмитрук М. І. 3825 
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Дмітрієв М. О. 4257 

Добровольський В. А. 4373 

Добуш О. А. 4145 

Довба І. В. 3768 

Довгань І. М. 4303 

Довжич Є. В. 3921 

Дойчик М. В. 3688 

Долгова К. С. 4691 

Долозіна І. Л. 3780 

Дорофеєва Л. М. 3863 

Дорофєєв О. В. 3742 

Дорошенко Г. М. 4155 

Досужий В. А. 4060 

Драган О. В. 3958 

Драчук М. І. 4061 

Дреботій Р. Г. 4128 

Дробязко С. І. 3649 

Дронь Л. А. 4314 

Дуаіссіа О. Х. А. 4446 

Дубовий З. С. 4062 

Дуденко М. А. 4121 

Дудченко С. О. 4577 

Дунаєвська О. Ф. 4247 

Дурман О. Л. 3987 

Дяків І. Б. 4407 

Дячок Н. В. 4063 

Етвеш П. (4637) 

Євсюкова О. Г. 4715 

Євтушенко Н. О. 3650 

Ємельянова Н. Ю. 4330 

Єременко І. В. 4064 

Єршова Н. Ю. 4544 

Єрьоменко І. В. 3922 

Єфисько Н. А. 4381 

Жайворонок В. А. 4572 

Жалдак І. А. 3923 

Жгільова Н. О. 4388 

Желтов А. Я. 4324 

Жернова П. Є. 3626 

Жигадло Є. Ю. 4196 

Жигунова В. О. 4065 

Жиле Л. І. 4025 

Жмурик Д. В. 4402 

Жорж Аль Жаммаль 3809 

Жук Л. В. 4037 

Жук О. І. 4674 

Журавльов Я. О. 4716 

Журавська І. М. 3617 

Жученко А. М. 3764 

Жученко О. А. 4584 

Заблодська Д. В. 3769 

Загірняк Д. М. 3781 

Заєць Н. А. 4417 

Зайцева Т. Д. 4702 

Залужний В. Г. 3885 

Запорожець О. О. 4013 

Захаров Д. С. 4597 

Захарченко Р. В. 4591 

Захер- 

Мазох Л. фон (4677) 

Зацерковна О. М. 4339 

Заячківська Б. Б. 3770 

Збанацька О. М. 3612 

Зварич Р. В. 4703 

Зеленський К. В. 3651 

Зелінський С. Е. 3971 

Зельманович І. І. 3734 

Зіновська С. І. 3663 

Зорій Я. Б. 4038 

Зосімов В. В. 3616 

Зубенко С. О. 4571 

Івангородський К. В. 4694 

Іванов В. О. 4461 

Іванов М. В. 4555 

Іванченко Д. Г. 4281 

Івасишин М. Р. 4654 

Ігнатуша Г. О. 4717 

Ідашкіна Н. Г. 4331 

Ізотова Н. П. 4650 

Іконнікова М. В. 4039 

Ільїна Т. А. 3664 

Ільченко В. О. 3988 

Ільчишин Н. В. 3886 

Кабай В. О. 3756 

Кагамлик С. Р. 4707 

Каганов Ю. О. 4708 

Казаннікова О. В. 4066 

Калашнік К. С. 4222 

Калашнікова О. В. 3887 

Калінін Є. І. 4487 

Калініченко Т. М. 4067 

Камінський О. Є. 3743 

Каміньська Б. 3665 

Камчатний О. А. 4472 

Капіца Ю. М. 3854 

Каплінський В. В. 4040 

Карамушко А. В. 4463 

Карасевич О. О. 4696 

Карачун Ю. Г. 4655 

Карелін В. В. 3864 

Карелін П. А. 3701 

Кармазін О. О. 4422 

Карманський П. (4682) 

Кароль І. В. 4304 

Карчакова В. В. 4567 

Касіч Н. П. 4026 

Качан Д. А. 4500 

Качмар А. І. 4186 

Качуровський В. В. 3954 

Каширова О. В. 4315 

Каштанов К. А. 4704 

Квартенко О. М. 4484 

Квач Ю. В. 4248 

Квілінський О. С. 3652 

Кийда Л. І. 3989 

Кикош Г. В. 4396 

Кирилів Б. Я. 4531 

Кириченко К. І. 3826 

Кириченко М. І. 4697 

Кириченко Т. О. 3666 

Киричук І. В. 4514 

Кирій С. О. 4486 

Кияшко О. О. 3924 

Ківелюк Д. А. 3940 

Кізлова А. А. 4709 

Кізюн О. В. 4187 

Кімак Г. Б. 4340 

Кініченко А. О. 4289 

Кірікова Т. О. 4223 

Кіріяк Ю. П. 4508 

Кір'язов І. М. 4592 

Кіцул С. Ю. 3888 

Кланца А. І. 3977 

Клімішина А. Я. 4068 

Кліпакова Ю. О. 4518 

Ключка Є. О. 4341 

Ключук Ю. М. 3737 

Кнігавко О. В. 4369 

Князєв О. А. 3620 

Князєва В. М. 3684 

Кобилін І. О. 3627 

Коваленко А. В. 4556 

Ковалишин І. В. 4305 

Коваль О. С. 4718 
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Ковальов В. В. 4374 

Ковальова І. В. 4279 

Ковальова С. С. 3889 

Ковальська Є. В. 3713 

Ковальчук С. П. 3890 

Ковальчук Т. В. 4598 

Ковпак В. В. 4527 

Козак І. Б. 3848 

Козак О. В. 4480 

Козакевич О. Р. 3789 

Козелко І. Р. 4666 

Козлова О. П. 4525 

Козобродова Д. М. 3720 

Козьма В. В. 3726 

Колгатіна Л. С. 4069 

Колеснікова О. М. 4325 

Кологойда А. В. 4464 

Коломієць С. А. 3827 

Комарова І. О. 4244 

Коменський Я. А. (4015) 

Кондратенко О. О. 3990 

Кондратюк Т. М. 3970 

Коніва Ю. В. 4719 

Коноваленко Д. В. 3790 

Конотоп Д. І. 3636 

Конюхов О. Д. 4536 

Коренюк А. А. 3925 

Коренюк О. О. 3891 

Корінь М. В. 3803 

Корнєєва І. О. 4070 

Корнієнко- 

Зєнкова Н. М. 3892 

Коротєєва В. В. 4675 

Коротка І. О. 4509 

Костащук І. І. 4689 

Костецька Л. М. 3991 

Костомаров М. (4685) 

Костьов'ят Г. І. 3828 

Косюк В. Р. 4071 

Кохановська О. В. 4020 

Коцан Р. І. 3727 

Коцур Д. В. 3637 

Коцюбинський А. О. 4156 

Кочедикова А. Є. 3749 

Кошелюк В. А. 4173 

Кравець О. О. 4245 

Кравців С. Я. 4109 

Кравцова А. О. 4072 

Кравченко А. О. 4073 

Кравченко М. А. (3611) 

Кравчук О. В. 4146 

Краснокутський О. В. 3926 

Кривецький І. В. 4264 

Кривоносов В. Є. 4419 

Криворучко Г. В. 4557 

Крилов Я. О. 3810 

Криса Б. В. 4397 

Криштопа М. В. 3771 

Крот О. П. 4603 

Крук Ю. Ю. 3829 

Куденко О. В. 3833 

Кудренко С. А. 4224 

Кужельний Я. В. 4465 

Кузь В. І. 4439 

Кузь У. В. 4265 

Кузькін Є. Ю. 3782 

Кузьма Х. В. 4546 

Кузьмук С. Г. 3791 

Кукуленко Я. І. 4720 

Кулик В. В. 4166 

Куліш В. М. 4447 

Кульчицька О. В. 4656 

Кунінець О. О. 4029 

Курак А. І. 4547 

Кургаєва С.-К. В. 4701 

Куропась М. (4721) 

Куропась С. (4721) 

Курта Х. М. 4255 

Кутзее Дж. М. (4650) 

Кухно С. А. 3811 

Кухтенко О. С. 4284 

Кухтін С. М. 4140 

Куцаб П. 3772 

Куценко В. Є. 4174 

Кучер В. А. 3992 

Кучерява М. В. 4548 

Кучурівський Ю. С. 4632 

Кушнір А. М. 4207 

Кушнір Д. В. 4211 

Кушнір Н. С. 4074 

Кшановський Р. О. 4705 

Кюрчев С. В. 4506 

Лаврик О. Д. 4690 

Лаготюк В. О. 4501 

Лазарук О. В. 4306 

Лакатош Н. Й. 3963 

Ламах Т. Б. 3927 
Лашко Є. Є. 4466 
Лебедевич О. Б. 4382 
Лебедко С. А. 3667 
Лебідь В. В. 4578 
Левандовська Н. І. 3757 
Левковець С. І. 4191 
Левкович М. В. 4131 
Левчук І. П. 4138 
Левчук К. Г. 4468 
Лелюк М. А. 4423 
Лентюгов І. П. 4456 
Лильо І. М. 4710 
Лисенко О. А. 4075 
Лисенко О. В. 3750 
Лисун Д. М. 4398 
Литвин В. К. 4440 
Литвиненко Д. Ю. 4493 
Литвинчук Х. М. 4234 
Лі Фанюань 4633 
Лізунова О. Д. 3893 
Лісецька І. С. 4342 
Лісун І. С. 4110 
Лісютін А. І. 3993 
Літвінов О. С. 3653 
Літвінчук М. Б. 4197 
Ліщук О. З. 4366 
Ліщук П. О. 4157 
Логвіненко Г. В. 4389 
Лозинська Н. В. 4316 
Лозиченко О. М. 3668 
Лопатін С. В. 3894 
Лорія М. Г. 4585 
Лоу Яньхуа 4076 
Луканова В. В. 3693 
Лукашенко Є. М. 3740 
Луковська О. І. 4620 
Лук'яненко О. В. 4711 
Лун Фен 4077 
Лур'є Д. А. 3942 
Лутава С. М. 4667 
Луханін В. С. 4129 
Луценко В. В. 3994 
Луценко Д. Г. 4220 
Луценко К. О. 4368 
Любарець В. В. 4041 
Любченко О. І. 4158 
Ляховченко Н. А. 4343 
Ляшук О. М. 4445 
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Майєр С. (4656) 

Макаренко А. В. 3895 

Макаренко І. Б. 4204 

Макаренко С. С. 3669 

Макарова Т. К. 4511 

Макарушка О. (4012) 

Маклаков С. М. 3758 

Максименко З. В. 4175 

Максименко О. В. 4657 

Максіменцев М. Г. 3912 

Маленко О. В. 3928 

Малий Є. В. 4159 

Малиш Л. О. 3712 

Маловацький О. В. 3860 

Малоєд М. М. 4593 

Малько Ю. С. 3995 

Маляр В. В. 4404 

Мамонтова О. М. 3896 

Мандзій Т. В. 4192 

Мануша Ю. І. 4307 

Маркевич Л. А. 4643 

Маркін А. І. 4317 

Маркова А. О. 4250 

Маркович Б. М. 4141 

Мартиненко Ю. В. 4282 

Мартіросян М. В. 3702 

Марченко А. В. 4258 

Масалітін А. О. 3929 

Маслій Н. Д. 3777 

Матвійчук Н. В. 4721 

Матвісів М. В. 4344 

Матюхін Д. А. 3721 

Матющенко Д. М. 4481 

Махинько В. М. 4569 

Махонін М. В. 4299 

Махонюк О. В. 3759 

Мацишина І. В. 3728 

Мацькевич К. В. 4290 

Машталір В. В. 3686 

Медведєв Д. О. 3638 

Медведєв Є. П. 4488 

Меденцева О. О. 4318 

Медицька А. К. 4266 

Мельник Н. Б. 3751 

Мельник О. Б. 4326 

Мельник Т. В. 3792 

Мельников О. В. 3816 

Мельников С. В. 4198 

Мельничук О. В. 4182 

Мендришора П. Д. 4535 

Мессіан О. (4639) 

Мєх Ю. В. 4184 

Мєшков О. Ю. 4291 

Мигур М. Ю. 4345 

Микитенко М. С. 4014 

Мирошниченко М. С. 4370 

Митич С. П. 3930 

Митко М. В. 4537 

Михайлова І. О. 3730 

Михайлова О. О. 4205 

Михайлюк Х. З. 4346 

Михальчук А. О. 3706 

Михалюк М. М. 4692 

Мичак Н. О. 4549 

Мичак С. В. 4208 

Місько В. М. 4130 

Міца В. В. 3773 

Мічурін О. М. 4199 

Міщенко А. М. 4235 

Міщенко І. М. 4634 

Міщук Н. В. 3760 

Мовчан О. В. 4347 

Мозговий А. О. 4476 

Мозговий Є. В. 4558 

Мозер М. Є. 4668 

Монахов Є. А. 4424 

Морозова А. Д. 4200 

Мосьпан Н. В. 4042 

Мота А. Ф. 3865 

Мотайло А. П. 4111 

Мощенський С. Г. 4550 

Мунтян О. А. 4408 

Муравська С. В. 3687 

Мурадян Л. А. 4490 

Мурашова А. О. 3841 

Мурашова О. П. 4722 

Муровська Г. В. 4209 

Муц Луай Файсал 3978 

М'ясоїд В. В. 4457 

Наджат С. 3735 

Найденко В. В. 4515 

Найдич Б. П. 4160 

Найдьонов І. М. 4538 

Науменко А. М. 4251 

Науменко В. В. 4723 

Невзоров Р. В. 4078 

Негодуйко В. В. 4300 

Незенко А. Й. 4112 

Нейко І. С. 4221 

Несправа М. В. 3711 

Нестеренко М. М. 4079 

Нестеренко Р. В. 3670 

Нестуля С. І. 4043 

Нечепуренко Д. С. 3671 

Нечмілов В. М. 4529 

Нешкумай А. А. 3830 

Никифорчин М. Д. 3672 

Ниський Г. (3710) 

Нідельчук О. В. 4409 

Нікитенко А. Л. 4147 

Ніколаєв С. С. 3639 

Ніколаєнко А. Ю. 3640 

Ніколайчук Ю. В. 4568 

Ніконенко У. М. 3838 

Новикова Н. І. 4021 

Новикова О. О. 3628 

Новіков П. В. 4594 

Новосад В. П. 4015 

Носов А. Ю. 4399 

Овсянніков В. Г. 4635 

Овчаренко О. В. 4410 

Овчинникова Ю. Ю. 4102 

Огурцов О. В. 4400 

Окорокова В. В. 3689 

Олійник О. О. 4256 

Олійник О. П. 4216, 4385 

Олійник О. Ю. 4582 

Ольховая І. О. 3673 

Ониськів М. І. 4698 

Онищук Я. І. 4686 

Онопрієнко А. Д. 4676 

Опар Н. В. 3996 

Опришко В. П. 4425 

Орлик Н. А. 4274 

Орловський Р. С. 3913 

Остап'як В. І. 3733 

Остафійчук М. О. 4348 

Островий О. В. 3997 

Охріменко О. А. 4662 

Павелків В. Р. 3697 

Павлова Ю. С. 3964 

Павлюк А. Г. 3849 

Пазюк В. М. 4570 

Палагін О. М. 4539 
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Палант О. В. 4599 

Палій Є. А. 3965 

Палійчук Т. В. 3793 

Паліс С. Ю. 4267 

Панкеєва А. М. 4610 

Панова І. О. 3842 

Панова С. І. 3943 

Панченко В. А. 3654 

Панченко В. В. 4080 

Панченко В. Г. 3836 

Пань Сінюй 4081 

Паньків В. І. 4426 

Парамбуль І. В. 3694 

Параняк М. Р. 4349 

Парнікоза І. Ю. 4243 

Парханов Г. Р. 3897 

Пасічник В. А. 3794 

Паславська Н. О. 4724 

Пастиря А. С. 4240 

Патика Н. І. 3817 

Пахльовська О. (4669) 

Педан А. І. 3898 

Педоренко В. М. 3703 

Переверзєва А. В. 3765 

Перепадя О. В. 4280 

Перетті Ф. (4660) 

Перова І. Г. 3623 

Петляєва В. В. 4082 

Петраш В. С. 4532 

Петренко В. П. 4142 

Петрица П. М. 4644 

Петриченко О. А. 3818 

Петрів Х. В. 4669 

Петрушкевич М. С. 3708 

Пилипів Л. І. 4327 

Пилип'юк Я. В. 3795 

Писаренко Н. Б. 3866 

Півень О. О. 4230 

Підмогильний В. (3694) 

Пікуль В. П. 3969 

Піонткевич О. В. 4412 

Пісклова Ю. В. 4319 

Піх Ю. А. 3850 

Платоненко А. В. 3621 

Плахотніков К. В. 4600 

Поворознюк М. І. 3899 

Погонець В. В. 4658 

Погоріла А. В. 4350 

Погребняк А. Д. 4167 

Погребняк Л. П. 3674 

Подейко П. П. 4434 

Подойніцин В. М. 3900 

Подоляка С. А. 3867 

Поліванова М. В. 4615 

Поліщук З. В. 4103 

Поліщук І. І. 3655 

Поліщук Ю. О. 4161 

Полтавець В. В. 4188 

Полубояров О. О. 4162 

Полякова Ю. В. 3766 

Помінчук М. В. 4616 

Пономарчук О. В. 4403 

Пономарьова С. Д. 4104 

Поплавська О. В. 3675 

Попович І. М. 3931 

Поппер Л. В. 3739 

Попруга А. О. 4351 

Поспєлов С. В. 4523 

Постоленко А. М. 4414 

Потапенко О. Ю. 4117 

Потапенко Т. П. 3774 

Потапова В. П. 4516 

Приліпко С. М. 3979 

Пристай Т. М. 3939 

Прищенко С. В. 4621 

Приятельчук О. А. 3839 

Проданик В. М. 3973 

Прокіп А. В. 3744 

Прокопов О. І. 4163 

Прокоф'єва Г. С. 3831 

Процько І. О. 4125 

Путівцева Н. К. 4679 

Пшеничний Т. Ю. 4695 

П'ятницька- 

Позднякова І. С. 4627 

Радченко О. М. 4226 

Раєвський О. В. 4236 

Разаві С. Ф. 4137 

Райнова Л. Б. 3796 

Рак А. Ю. 4496 

Рак Т. С. 4580 

Рибак В. А. 4352 

Рибінська А. П. 3901 

Рибінський М. В. 4383 

Різник В. М. 4517 

Різниченко О. А. 3676 

Рішко М. І. 3966 

Родіонов С. О. 4559 

Рожок Л. С. 4168 

Розінкевич Н. В. 4684 

Романов І. І. 4083 

Романюк В. І. 4519 

Романюк П. Б. 4320 

Романюк С. О. 4292 

Рощина Н. О. 4225 

Руденко Ю. В. 4420 

Рудік О. Л. 4524 

Рудовська С. І. 3998 

Рула І. В. 4415 

Руміга І. І. 4659 

Рябчикова Н. І. 4725 

Рязанцева О. В. 4084 

Ряховська Ю. Ю. 3980 

Саад Алдін  

Алхемірі Дауд Ліла 4605 

Сабадах О. П. 4201 

Сабадаш В. В. 4563 

Савенко О. С. 3618 

Савицька А. П. 4085 

Савіна О. Ю. 3677 

Савка С. Д. 4392 

Савостін- 

Косяк Д. О. 4489 

Савоськіна А. М. 4246 

Савченко А. О. 3902 

Савчук О. Я. 3903 

Сав'юк А. М. 4677 

Саган Н. Т. 4268 

Садюк А. В. 3812 

Саєнко В. М. 4699 

Сазонова О. М. 4269 

Сай П. О. 4164 

Салавеліс Д. Є. 3678 

Салаєв К. Г. 3815 

Самойлик С. С. 4148 

Самура Б. Б. 4310 

Самчук П. О. 4375 

Санченко О. І. 3955 

Сарибаєва Г. М. 3868 

Сасіна О. С. 4276 

Сафар'янс Є. В. 4726 

Сафонюк І. Ю. 4483 

Саханда І. В. 4293 

Сахно Д. С. 3956 
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Світлов О. Р. 3722 

Сезонова О. М. 3904 

Семенець А. О. 4545 

Семенцов Ю. І. 4152 

Семенюк В. Г. 4217 

Семко О. В. 3629 

Семко Я. С. 3695 

Семякін Г. В. 4617 

Сем'ян Н. В. 4086 

Сеньо П. С. 4126 

Сергеєв Д. С. 3641 

Серебрянська І. М. 4664 

Серебрянський П. В. 3932 

Серов О. О. 3834 

Сех М. Я. 4294 

Сєвідов В. П. 4526 

Сибіга О. М. 3869 

Сидорчук О. Г. 3819 

Синяк Л. В. 4636 

Сиромятников Ю. М. 

 4504 

Сич Д. М. 4551 

Сільман К. В. 4678 

Сімович В. (4666) 

Сімонова О. А. 4295 

Сірант Н. П. 4016 

Сіренко А. С. 4118 

Сіренко В. А. 4353 

Січко В. О. 3933 

Скальскі Д. 4044 

Скібіцька Л. І. 3679 

Скібська К. О. 3775 

Скороход І. В. 3870 

Скрипник В. С. 4458 

Скрипник М. М. 4601 

Скуратовський Р. В. 4106 

Слатвінська М. О. 3783 

Сливка М. М. 3905 

Сліже М. О. 4212 

Сліпкань А. В. 4193 

Слободяник Н. С. 3967 

Слободянюк Є. М. 4376 

Слуцький Є. В. 4552 

Смаженко К. О. 4441 

Смеречинська О. В. 4647 

Смєнова Л. В. 4491 

Смірнова В. О. 3729 

Смолянінова О. Я. 3934 

Смутчак З. В. 3752 

Сніжко С. С. 4322 

Собко В. Г. 4132 

Собко В. С. 4354 

Соболяк О. В. 4149 

Сокачик Р. М. 4637 

Соколов В. Ю. 3622 

Соколовська Ю. В. 3944 

Сокольцов В. Ю. 4573 

Сокуренко В. В. 3935 

Солдатенко В. П. 4595 

Соловаров А. В. 3797 

Соловйов Д. В. 4169 

Солодовнік О. О. 3656 

Соломонов Р. В. 4520 

Сорока М. Л. 4105 

Сосніна Т. В. 4648 

Сосновська О. О. 3657 

Софінська І. Д. 3846 

Співак С. М. 4087 

Спринчук Н. А. 4364 

Стадник А. С. 3798 

Стаднік С. М. 4391 

Становська І. І. 3658 

Станько О. В. 4202 

Стариченко Є. М. 3832 

Стародубець К. М. 4218 

Старченко Г. Ю. 4296 

Стаценко О. С. 3946 

Стеблянко А. О. 4355 

Степанов В. А. 4088 

Степанова К. В. 3820 

Стефанська Н. О. 4123 

Стецик Ю. О. 4712 

Стоянець Н. В. 3821 

Стоянова А. Д. 4638 

Стоянова Т. В. 4649 

Стрильчук О. С. 4639 

Струс В. О. 4252 

Ступчук М. С. 4253 

Стус В. (4675) 

Субота Л. А. 4045 

Сугак О. А. 4283 

Сукало А. С. 3642 

Сунь Ке 4623 

Сурков К. Ю. 4541 

Сус І. Р. 4670 

Сухих А. Ю. 4727 

Суходольська А. А. 3851 

Ся Гаоян 4089 

Танаджі В. Г. 3936 

Танащук К. О. 3804 

Таранець Р. М. 4114 

Тарасенко К. М. 3999 

Тарасов С. С. 4000 

Тарасова В. О. 4448 

Тарковський А. (4675) 

Тарнавський С. С. 4203 

Телев'як А. Т. 4270 

Темрієнко О. О. 4521 

Тереножкін О. (4699) 

Тесліцька Г. І. 4671 

Тимошенко М. М. 3745 

Тимощук Л. С. 4377 

Тимцуник Ю. М. 4090 

Тимчий К. І. 4227 

Тирлич В. В. 4470 

Титова Н. М. 4046 

Тищенко П. В. 4194 

Тігранян Г. С. 3937 

Тімошенко С. М. 4433 

Ткаченко В. В. 4176 

Ткаченко Н. О. 4285 

Ткачук І. М. 4278 

Ткачук Р. Л. 3631 

Товкай О. А. 4365 

Товт О. О. 4685 

Толочко С. В. 4047 

Тонкіх Д. О. 4356 

Топалов А. М. 3643 

Топчій О. В. 3871 

Третяк Т. О. 4275 

Трещов М. М. 3981 

Трінчук Д. Я. 4427 

Трут О. О. 3659 

Тулба К. Г. 3861 

Тур О. В. 3680 

Тур О. М. 4048 

Турка Р. О. 4645 

Турчак Д. В. 4001 

Убогов С. Г. 4286 

Угольков Є. О. 4560 

Удовиченко І. В. 4022 

Усенко В. Г. 4107 

Усенко В. Ю. 4495 

Усик І. О. 3843 
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Устименко О. С. 4271 

Уткіна О. В. 3799 

Фандєєва Г. К. 3723 

Фаст О. О. 3852 

Фединчук О. Б. 4618 

Федорчук С. О. 4428 

Федосеєнков С. Г. 4206 

Федун В. І. 4139 

Фенич Я. В. 3906 

Феофентов М. М. 4416 

Фера- 

Клемонца О. Ю. 3776 

Фещенко І. С. 4119 

Філатова І. О. 3681 

Філатова М. І. 4619 

Філімонова Т. В. 4091 

Філіппова Н. П. 3613 

Філіпський А. В. 4357 

Фіщенко О. В. 4384 

Фоменко Ю. О. 3957 

Фомічов М. В. 4502 

Фурдичко А. І. 4332 

Хаботнякова П. С. 4660 

Хайдарова І. О. 3907 

Хайдуров В. В. 4120 

Ханова Н. О. 3908 

Хань Вей 4134 

Хань Ле 4092 

Хань Юйцень  4093 

Харитонова Д. В. 4640 

Харчук М. С. 4242 

Хатнюк Н. С. 3949 

Хачатурян Б. О. 3813 

Хвалін Д. І. 4429 

Хиля М. М. 3909 

Хитра О. Л. 3872 

Хлієва О. Я. 4449 

Хмель О. В. 4323 

Ходаковський М. І. 4436 

Хома О. З. 4002 

Хома Р. Є. 4190 

Хоменко О. А. 4561 

Хорсуненко О. В. 3968 

Хоружий Д. Г. 3800 

Христокін Г. В. 3709 

Хрідочкін А. В. 3873 

Хром'як М. В. 3710 

Цапенко Л. В. 4661 
Царенко Т. М. 4237 
Царенок А. В. 3690 
Циж О. О. 4358 
Цимбал І. В. 3704 
Циркун Т. О. 4562 
Цитовський М. Н. 4272 
Цімох Н. І. 4607 
Ціолковська С. І. 3844 
Цірат Г. В. 3855 
Цугорка О. П. 4608 
Цуркан Н. Г. 3814 
Чабан Т. І. 4641 
Чаговець Т. В. 4728 
Чакалова К. О. 3761 
Чебурахін В. В. 4390 
Ченчева О. О. 4467 
Червоненко К. С. 4094 
Череватенко А. П. 3644 
Чередниченко Н. О. 4401 
Черепанська І. Ю. 4583 
Черкасова Л. А. 4411 
Чернацька О. М. 4321 
Черненко В. М. 4359 
Черненко І. О. 4393 
Чернецька Ю. В. 4430 
Чернишов В. В. 3801 
Чернишук В. В. 4672 
Чернобривцев О. П. 4360 
Чернцова О. В. 4663 
Черняк О. М. 3685 
Чеснокова О. В. 4474 
Чжижун Ген 4624 
Чинчева Л. В. 4095 
Чопик О. В. 3778 
Чорненький А. Б. 4177 
Чорненький В. В. 3910 
Чорний А. В. 3682 
Чорній А. В. 4361 
Чуб О. В. 4297 
Чубій І. З. 4362 
Чугрій Н. А. 4553 
Чугунов О. І. 3802 
Чукіна І. В. 4503 
Чукурна О. П. 3805 
Чумаченко О. І. 3614 
Чуніхін К. В. 4431 
Чухно О. А. 4096 
Чучман В. М. 4642 

Шайтуро О. П. 3914 

Шайхет С. О. 4003 

Шалай Я. Р. 4238 

Шаповал Н. В. 3724 

Шаповал С. П. 4604 

Шаропов Б. Р. 4239 

Шварц М. Є. 3630 

Шевлюк П. П. 4328 

Шевченко І. Ю. 3806 

Шевченко Н. П. 4004 

Шевченко Р. П. 3698 

Шевченко Т. Г. (4622) 

Шевчишен А. В. 3915 

Шевчук Л. В. 3853 

Шевчук О. Р. 4005 

Шелехань Г. І. 4540 

Шелковський М. Ю. 4450 

Шеметун О. В. 4273 

Шерстюк Л. Л. 4308 

Шестак Я. В. 3615 

Шестопалов С. В. 4596 

Шикунов О. А. 4492 

Шипко А. Ф. 4301 

Шібан Т. 4432 

Шкирта І. М. 4165 

Шкурат М. Є. 3845 

Шликов В. В. 3632 

Шовш К. С. 4097 

Шолойко А. С. 3784 

Шолом А. С. 3837 

Шпетний М. Б. 4530 

Шпильова Ю. Б. 3822 

Штапенко О. В. 4254 

Шугайло О. П. 4178 

Шульга А. М. 3916 

Шульга В. П. 3611 

Шульга Н. В. 3938 

Щербина А. А. 3835 

Щетина Т. П. 4019 

Щокін Р. Г. 3874 

Юр'єв І. О. 3645 

Юрженко М. В. 4452 

Юрченко В. В. 4477 

Юрчук В. М. 4179 

Ющенко П. А. 4713 

Якименко С. В. 3974 

Якимчук О. Ф. 4006 

Якубець А. В. 4729 
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Ямшинський М. М. 4453 

Яневич О. К. 4442 

Яременко С. О. 4363 

Яремко А. Д. 3683 

Ярмоленко Ю. О. 3807 

Ярмолинська І. В. 4007 

Ярова О. А. 4124 

Яровий Д. М. 4309 

Ярославський Я. І. 4443 

Ярош А. В. 4510 

Ярош Я. Д. 4413 

Ясиневич С. Л. 4008 

Ясинецький А. О. 4564 

Ясковець З. С. 4180 

Ятчук М. С. 3699 

Яцик І. М. 4181 

Яцина О. І. 4371 

Яцина О. Ф. 3717 

Яцино О. В. 4027 

Яцишин М. Ю. 3862 

Яцух О. О. 3785 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австрія 

 іст. науки 4726 

 політ. науки 3740 

 філол. науки 4677 

Азербайджан 

 екон. науки 3815 

Антарктида 

 екологія 4243 

Білорусь 

 іст. науки 4694 

Велика Британія 

 іст. науки 4705 

 мистецтвознавство 4619, 4632 

 пед. науки 4030, 4032 

Вірменія 

 юрид. науки 3937 

Волинська обл. 

 іст. науки 4686, 4727 

Галичина 

 літературознавство 4677 

 мистецтво 4630, 4642 

Дніпровсько-Донецька западина 

 геологія 4213, 4216, 4218 

Дніпропетровська обл. 

 біол. науки 4244 

Донбас 

 геологія 4215 

Закарпатська обл. 

 фіз.-мат. науки 4205 

Запорізька обл. 

 соціол. науки 3718, 3721 

Західна Антарктида 

 геологія 4210 

Західна Україна 

 геол. науки 4210 

 іст. науки 3687, 4714 

 мистецтвознавство 4641 

Західне Полісся 

 рослинництво 4522 

Івано-Франківська обл. 

 екон. науки 3770 

 мед. науки 4362 

Ірландія 

 пед. науки 4075 

Канада 

 пед. науки 4009 

Київ 

 іст. науки 4709, 4723 

Китай 

 мистецтвознавство 4623-24, 4631 

Кіровоградська обл. 

 геол. науки 4217 

КНР 

 пед. науки 4077 

Країни Близького Сходу 

 іст. науки 4704 

 техн. науки 4605 

Країни Європ. Союзу 

 держ. упр. 3982, 3994, 4004 

 пед. науки 4042, 4044 

 юрид. науки 3854, 3878, 3968 

Країни Європи 

 екон. науки 3766, 3769, 3787, 3828 

 мистецтвознавство 4606, 4629 

 пед. науки 4064 

 філол. науки 4646 

 філос. науки 3707, 3711 

 юрид. науки 3950 

Країни Кариб. басейну 

 політ. науки 3736 

Країни Латин. Америки 

 політ. науки 3736 

Куяльницький лиман 

 гідрологія 4211 

Ліван 

 техн. науки 4602 

Лівобережна Україна 

 рослинництво 4523 
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Лівобережний Лісостеп України 

 овочівництво 4526 

Львів 

 іст. науки 4724 

Львівська обл. 

 іст. науки 4698, 4710 

Німеччина 

 пед. науки 4017 

 філол. науки 4662 

Норвегія 

 мистецтвознавство 4636 

Південна Україна 

 біол. науки 4223 

 геол. науки 4209 

 екон. науки 3825 

 іст. науки 4718, 4725 

 с.-г. науки 4524-25, 4533 

Південний Степ України 

 агротехніка 4508 

 зерн. культури 4518 

Північна Буковина 

 мистецтво 4618 

Північне Придніпров'я 

 екологія 4225 

Північний Степ України 

 меліорація 4511 

Польща 

 іст. науки 4698, 4702-03 

 політ. науки 3727, 3737 

Правобережна Україна 

 біол. науки 4249 

 іст. науки 4686 

Правобережний Лісостеп України 

 гербологія 4515, 4517 

 екологія 4103, 4221 

 зерн. культури 4519 

 рослинництво 4521 

Росія 

 іст. науки 4694 

Скандинавські країни 

 екон. науки 3839 

Слобідська Україна 

 іст. науки  4719 

СРСР 

 іст. науки 4704, 4729 

 політ. науки 3727 

Степ України 

 агроґрунтознавство 4505 

Східне Поділля 

 екологія 4102 

Східний Лісостеп України 

 фітопатологія 4513 

США 

 іст. науки 4704, 4717, 4721 

 пед. науки 4009, 4027, 4039, 4060 

 політ. науки 3738 

 філол. науки 4657 

Тернопільська обл. 

 соціол. науки 3721 

Тилігульський лиман 

 гідрологія 4211 

Угорщина 

 мистецтвознавство 4637 

Україна 

 архітектура 4611 

 біол. науки 4240 

 геогр. науки 4212, 4687, 4692 

 геол. науки 4204, 4207 

 держ. упр. 3971-72, 3974, 3979-83,  

  3985-86, 3988-89, 3991,  

  3993-97, 3999, 4002-07 

 екон. науки 3650, 3715, 3747,  

  3752, 3755-56, 3759-60, 3764,  

  3766, 3769, 3773-74, 3784,  

  3787, 3789, 3792-93, 3795,  

  3797, 3811, 3816-24, 3826-32,  

  3843, 4497 

 іст. науки 3611, 3686, 4693-95,  

  4699, 4706-08, 4711-13,  

  4716-17, 4721-22, 4726, 4729 

 мед. науки 4277-78, 4317 

 мистецтвознавство 4607-08, 4620,  

  4622, 4626-27,  

  4634-35, 4638, 4640 

 пед. науки 4010-13, 4016,  

  4020-21, 4036, 4067,  

  4077, 4080 

 політ. науки 3725-26, 3728,  

  3732, 3737 

 психол. науки 3699 

 с.-г. науки 4221, 4514 

 соц. комунікація 3613 

 соціол. науки 3713, 3718, 3721 

 техн. науки 3628 

 фармацевт. науки 4287 

 філос. науки 3695, 3707-08, 3710 
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 юрид. науки 3853-54, 3856, 3861, 

   3863, 3865-67, 3870-75, 3878,  

  3882-83, 3885, 3887-90, 3892-93, 

  3897-98, 3901-03, 3906-11, 3913, 

  3916-17, 3921, 3925, 3927-28, 3930, 

  3933, 3936-37, 3939, 3945-46, 

  3949, 3953, 3957, 3960-61, 3963, 

  3965-68, 3970, 4696 

Українське Полісся 

 ентомологія 4514 

 флора 4246 

Український щит 

 геодинаміка 4208 

 мінералогія 4214 

УНР 

 іст. науки 4700 

УРСР 

 іст. науки 4720 

Франція 

 пед. науки 4077 

 мистецтвознавство 4619, 4628, 4639 

Харків 

 архітектура 4614 

 іст. науки 4715, 4728 

 мистецтвознавство 4619 

Харківська обл. 

 техн. науки 4610 

Херсонська обл. 

 пед. науки 4019 

Черкаська обл. 

 геол. науки 4217 

Чехія 

 пед. науки 4015 

Чорне море 

 гідробіологія 4222, 4224 
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