
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

ДО ФОНДУ НБ СНУ ІМ. В.ДАЛЯ 
 

НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

ЛЮТИЙ 2017 
 
 

 З новими надходженнями наукових видань (монографії, дисертації,  
автореферати дисертацій) можна ознайомитись у читальному залі   
бібліотеки СНУ ім. В. Даля. 

 
 

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ  
 

1. Бабійчук, С. М. Дидактичні умови застосування геоінформаційних  
систем у дослідницькій діяльності старшокласників [Текст] : автореф.  
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / С. М. Бабійчук ; Нац. акад. пед. наук 
України, Ін-т педагогіки. – К., 2017. – 20 с. 

 
2. Василюк, Т. Г. Дидактичні засади формування соціальної компетентності 

студентів педагогічних університетів у процесі навчання гуманітарних 
дисциплін [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 /  
Т. Г. Василюк ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Т., 2017. – 20 с. 

 
3. Гришко, У. П. Захист прав споживачів транспортних послуг [Текст] : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / У. П. Гришко ; Держ. вищ. 
навч. закл. «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника», Навч.-наук.  
юрид. ін-т. – Івано-Франківськ, 2017. – 19 с. 

 
4. Єременко, В. С. Комп’ютеризовані системи діагностування виробів із 

композиційних матеріалів акустичними методами [Текст] : автореф.  
дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / В. С. Єременко ; Нац. акад. наук 
України, Ін-т електродинаміки. – К., 2017. – 36 с. 

 
5. Замула, А. Ю. Міжнародно-правова заборона катування як фактор впливу 

на ефективність боротьби з тероризмом [Текст] : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.11 / А. Ю. Замула ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». –  
О., 2017. – 19 с. 

 
6. Козачук, О. А. Адміністративно-правові засади діяльності лісової охорони 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. А. Козачук ;  
Н.-д. ін-т публіч. права. – К., 2017. – 16 с.  

 



7. Коломієць, Д. В. Філософський аналіз соціалізації особистості у медіа-
освітньому просторі інформаційного суспільства  [Текст] : автореф.  
дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Д. В. Коломієць ; Харк. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2017. - 17 с.  

 
8. Колпакова, Т. О. Методи, моделі та інформаційна технологія підтримки 

процесу вибору конкуруючих агентів [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук : 05.13.06 / Т. О. Колпакова ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – 
Х., 2017. – 20 с. 

   
9. Король, С. В. Удосконалення механізму управління інвестиційно-

інноваційною діяльністю газорозподільних підприємств функціонування  
[Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / С. В. Король ;  
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ,  
2017. – 20 с. 

 
10. Косцова, І. П. Системне тлумачення норм права [Текст] : автореф.  

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / І. П. Косцова ; Івано-Франків. нац. ун-т 
права ім. Д. Галицького. - Івано-Франківськ, 2017. – 20 с. 

 
11. Крюкова, Т. О. Моделі, методи та інформаційна технологія управління 

багатономенклатурним запасом в умовах марківського попиту [Текст] : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Т. О. Крюкова ; Нац. техн.  
ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Х., 2017. – 20 с. 

 
12. Кушнірецька, І. І. Інформаційна технологія динамічної інтеграції 

слабоструктурованих даних у WEB-системах [Текст] : автореф.  
дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / І. І. Кушнірецька ; Нац. ун-т  
«Львів. політехніка. – Л., 2017. – 20 с. 

 
13. Максимчук, М. В. Інституціалізація структурно-просторових змін 

економіки регіонів України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон.  
наук : 08.00.05 / М. В. Максимчук ; Нац. акад. наук України,  
ДУ «Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього». – Л., 2017. – 40 с. 

 
14. Матійчик, А. В. Самоорганізація громадянського суспільства як чинник 

демократичної модернізації політичної системи України [Текст] :  
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А. В. Матійчик ; Львів. нац.  
ун-т ім. І. Франка. – Л., 2017. – 20 с. 

 
15. Мусієнко, О. П. Адміністративно-правові заходи запобігання та протидії 

корупції в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування в Україні 
[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. П. Мусієнко ; 
Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». – К., 2017. – 22 с. 

 



16. Невестюк, С. В. Механізм цивільного процесуального регулювання 
[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. В. Невестюк ; 
Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т приват. права і 
підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. – К., 2017. – 20 с. 

 
17. Обиход, Г. О. Інституціоналізація екологічної безпеки в системі 

формування політики сталого розвитку [Текст] : автореф. дис. ... д-ра 
екон. наук : 08.00.06 / Г. О. Обиход ; Держ. установа «Ін-т економіки 
природокористування та сталого розв. Нац. акад. наук України». –  
К., 2017. – 39 

 
18. Новошицька, В. І. Відшкодування збитків у сфері господарювання  

[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / В. І. Новошицька ; 
Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця, 2017. – 20 с.  

 
19. Петренко, Н. В. Самоактуалізація та самореалізація як виміри 

саморозвитку особистості в освітньому просторі медійно-інформаційного 
суспільства [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 /  
Н. В. Петренко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2017. –  
18 с. 

 
20. Петренко, Н. О. Підсудність справ господарським судам України [Текст] : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Н. О. Петренко ; Донец. нац. 
ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця, 2017. – 20 с.  

 
21. Поліщук, Д. О. Інформаційна технологія комплексного детермінованого 

оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем [Текст] : автореф.  
дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Д. О. Поліщук ; Укр. акад.  
друкарства. – Л., 2017. – 21 с. 

 
22. Поліщук, Р. М. Культурна ідентичність як субстанційний чинник 

формування світогляду українського народу в епоху глобалізації [Текст] : 
автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Р. М; Поліщук ; Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка. – Л., 2017. – 20 с. 

 
23. Пустовий, О. Ю. Організаційно-економічний механізм 

енергозбереження на машинобудівних підприємствах [Текст] : автореф. 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. Ю. Пустовий ; Одес. нац.  політехн. 
ун-т. - О., 2017. - 23 с. 

 
24. Роженко, О. В. Управління підприємством на основі забезпечення 

його економічної безпеки [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / О. В. Роженко ; Одес. нац. політехн. ун-т. - О., 2017. - 24 с. 

 



25. Русин, О. Ю. Судове представництво в цивільному судочинстві України 
[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. Ю. Русин ; Держ. 
вищ. навч. закл. «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника», Навч.-наук. 
юрид. ін-т. – Івано-Франківськ, 2017. – 17 с.   

 
26. Руцинська, Т. П. Господарсько-правовий статус громадських 

організацій [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 /  
Т. П. Руцинська ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця, 2017. – 20 с.  

 
27. Семеніхіна, О. В. Теорія і практика формування професійної готовності 

майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної 
візуалізації математичних знань [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 
13.00.04 / О. В. Семеніхіна ; Держ. вищ. навч. закл. «Донбас. держ.  
пед. ун-т». – Слов’янськ, 2017. – 39 с.   

 
28. Семко, В. В. Методологія оптимального управління об’єктом в умовах 

конфлікту, обмежень та невизначеностей [Текст] : автореф. дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.13.06 / В. В. Семко ; Нац. акад. наук України, Ін-т 
телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – К., 2017. – 44 с. 

 
29.  Середня, В. Г. Духовність у постнекласичній освіті: філософський аспект 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / В. Г. Середня ; 
Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2017. – 18 с. 

 
30. Симонян, А. В. Господарсько-правовий статус суб’єкта медичної 

практики [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 /  
А. В. Симонян ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця, 2017. – 20 с. 

 
31. Слабченко, О. О. Методи, моделі й інформаційна технологія відновлення 

пропущених даних із акаунтів соціальних мереж [Текст] : автореф.  
дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / О. О. Слабченко ; Кременчуц. нац.  
ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2017. – 22 с. 

 
32. Софронкова, Н. О. Судовий захист прав боржника в іпотечних 

правовідносинах [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 /  
Н. О. Софронкова ; Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т приват. 
права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. – К., 2017. – 16 с. 

 
33. Тарнавський, Р. В. Господарсько-правове стимулювання венчурного 

інвестування в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.04 / Р. В. Тарнавський ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2017. – 
22 с. 

 



34. Харковина, О. Г. Фінансове регулювання розвитку інтелектуального 
капіталу в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / 
О. Г. Харковина ; ПВНЗ «Європ. ун-т». – К., 2017. – 20 с.   

 
35. Хачатуров, Е. Б. Митне оформлення у суднобудівній галузі України: 

теоретико-методологічні засади та адміністративно-правове забезпечення 
[Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Е. Б. Хачатуров ; 
Відкритий міжнар. ун-т розв. людини. – К., 2017. – 45 с. 

 


