
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÏÐÎÁËÅÌ ÐÅªÑÒÐÀÖ²¯ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÀÊÀÄÅÌ²¯ ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ  Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ³ìåí³ Â. ². ÂÅÐÍÀÄÑÜÊÎÃÎ

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ
ÐÅÔÅÐÀÒÈÂÍÈÉ

ÆÓÐÍÀËUKRAINIAN
JOURNAL
OF ABSTRACTS

DJERELO
ÆÅÐÅËÎ

ÑÅÐ²ß 3

Ñîö³îëîã³ÿ. Äåìîãðàô³ÿ

²ñòîð³ÿ. ²ñòîðè÷í³ íàóêè

Åêîíîì³êà. Åêîíîì³÷í³ íàóêè

Ïîë³òèêà. Ïîë³òè÷í³ íàóêè

Äåðæàâà ³ ïðàâî. Þðèäè÷í³ íàóêè

Êóëüòóðà. Íàóêà. Îñâ³òà

Ô³ëîëîã³÷í³ íàóêè

Ìèñòåöòâî. Ìèñòåöòâîçíàâñòâî

Ðåë³ã³ÿ

Ô³ëîñîô³ÿ. Ïñèõîëîã³ÿ

Ñîö³àëüí³ òà ãóìàí³òàðí³ íàóêè

Ìèñòåöòâî

Æóðíàë çàñíîâàíî 1995 ðîêó
Âèõîäèòü 6 ðàç³â íà ð³ê

FOUNDED IN 1995
PUBLISHED 6 TIMES PER YEAR

UKRAINIAN
JOURNAL
OF ABSTRACTS

20222
áåðåçåíü - êâ³òåíü

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ



Зміст

Соціологія. Демографія  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Соціальна робота  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Соціологія  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Методологія соціології  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Соціальні процеси і стани  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Соціальні групи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Сфери громадського життя  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Історія. Історичні науки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Історія  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Історія Європи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Археологія  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Археологія України  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Етнографія  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Економіка. Економічні науки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Методологія економічної науки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Теоретична економіка. Основи економічної теорії  .  .  .  .  .  . 17

Загальні основи економічного розвитку та формування ринку 17
Економічна географія  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Економічна географія окремих країн
 (економіко-географічне країнознавство)  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Бухгалтерський облік та аудит  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Світова економіка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Світова економіка в цілому  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Спеціальні та галузеві економіки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Міжнародні економічні відносини та зв’язки  .  .  .  .  .  .  . 29

Економіка Європи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Економіка України  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Бізнес  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Інноваційна діяльність  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Інвестиції  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Відтворення  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Управління. Менеджмент. Маркетинг  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Економіка праці  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Страхування  .  .  .  .  .  . 42
Економіка охорони навколишнього середовища  .  .  .  .  .  . 46
Економіка підприємства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Економіка промисловості  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
Економіка будівництва  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Економіка сільського господарства .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Економіка транспорту  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Економіка внутрішньої торгівлі. 
 Економіка громадського харчування .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
Економіка галузей невиробничої сфери .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
Міжнародні економічні відносини і зв’язки  .  .  .  .  .  .  .  . 73

Політика. Політичні науки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
Теорія політики. Теоретична політологія  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
Внутрішня політика. Внутрішнє становище  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
Зовнішня політика. Міжнародні відносини. Дипломатія  .  .  . 76
Національна політика. Національні відносини.    
 Національно-визвольний рух  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77

Держава та право. Юридичні науки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
Загальна теорія держави та права .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
Історія держави та права .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

Історія держави та права України  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
Держава та право України  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

Державне (конституційне) право  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
Державне управління. Адміністративне право .  .  .  .  .  .  . 85
Фінансове право  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
Цивільне та торгове право  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
Інформаційне право  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116
Екологічне право  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
Трудове право  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118
Кримінальне право. Кримінологія. Пенітенціарія  .  .  .  . 119
Судоустрій (судова система)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
Цивільно-процесуальне право  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129

Кримінально-процесуальне право (кримінальний процес)  . 130
Криміналістика  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134

Держава та право країн світу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137
Міжнародне право  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139

Міжнародні конференції. Міжнародні організації  .  .  .  . 140
Міжнародне співробітництво зі спеціальних питань  .  .  . 141

Воєнна наука. Військова справа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
Теорія воєнного мистецтва  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
Збройні сили  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143

Окремі види збройних сил,  роди військ і служби  .  .  .  . 145
Військова техніка. Воєнно-технічні науки  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154

Військова кібернетика та радіоелектроніка  .  .  .  .  .  .  . 155
Служба з питань надзвичайних ситуацій. Цивільна оборона  . 156

Діяльність з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
  воєнного, техногенного і природного характеру .  .  .  .  . 157

Культура. Наука. Освіта  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
Культура. Культурологія  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159
Наука. Науково-дослідна робота .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159
Освіта. Педагогічні науки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161

Загальна педагогіка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162
Історія освіти та педагогічної думки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
Організація освіти  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
Дошкільне виховання. Дошкільна педагогіка  .  .  .  .  .  . 165
Загальноосвітня школа. Шкільна педагогіка  .  .  .  .  .  .  . 165
Спеціальні школи. Дефектологія  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173

Професійна і спеціальна освіта  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
Вища освіта  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175

Фізична культура та спорт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184
Теорія та методика фізичного виховання  .  .  .  .  .  .  .  . 186

Засоби масової інформації  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188

Філологічні науки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189
Мовознавство  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189

Мови світу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
Фольклор. Фольклористика  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 197
Літературознавство  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 197

Світова література. Література народів окремих країн  .  . 197

Мистецтво. Мистецтвознавство  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
Образотворче мистецтво  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204

Історія образотворчого мистецтва  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
Архітектура  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
Декоративно-прикладне мистецтво  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207

Види художніх виробів, що розрізняються 
 за матеріалом виготовлення  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
Види художніх виробів, що відрізняються за призначенням 208

Живопис  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
Музика та видовищні мистецтва  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209

Музика .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209
Театр  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213

Релігія. Релігієзнавство  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215
Релігія в цілому  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215
Окремі релігії  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215

Філософські науки. Психологія  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 217
Філософія  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 217
Історія філософії .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
Соціальна філософія  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
Психологія  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219

Загальна психологія  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220
Галузева (прикладна) психологія. 
 Психологія окремих видів діяльності  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
Соціальна (суспільна) психологія  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
Дитяча психологія  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 227

Авторський покажчик  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228

Покажчик періодичних та продовжуваних видань  .  .  .  .  . 233



Соціологія. Демографія

(реферати 2.С.1 –  2.С.37)

2.С.1. Володимир Миколайович Перетц (1870 –  1935) як
вчений-українознавець, археограф, бібліограф, бібліофіл та
дослідник рукописних і книжкових пам’яток: автореф. дис. ...
д-ра іст. наук: 27.00.03 / А. І. Шаповал; НАН України, На-
ціональна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ,
2021. – 36 с. – укp.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню наукової,
науково-організаційної, педагогічної, науково-громадської діяль-
ності В. М. Перетца в українському науково-освітянському прос-
торі, визначенню внеску вченого в розвиток українознавства,
археографії, бібліографії, дослідження національної рукописної
і книжкової спадщини та організацію українського науково-куль-
турного життя кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. Розкрито
вплив українських учених на формування наукових зацікавлень
В. М. Перетца в сфері українознавства. Визначено внесок Пере-
тца у відродження та розвиток української науки і освіти, фор-
мування наукової філологічної школи, в розвиток методології та
науково-практичних засад комплексного дослідження україн-
ських пам’яток історії та культури, створення історичної пано-
рами процесу формування рукописно-книжкових джерел, роз-
витку писемної та книжкової культури та духовності, їх націо-
нальних особливостей, виявлення національних історичних, лі-
тературних і культурних пам’яток, вивчення та публікацію ук-
раїнської рукописної і книжкової спадщини. Досліджено участь
В. М. Перетца у творенні УАН, боротьбу вченого за наукову
автономію української академії, розкрито його роль у заснуванні
українських наукових інституцій і товариств. Досліджено процес
переслідування В. М. Перетца та критики його філологічної
школи на початку 1930-х рр. Висвітлено зусилля вчених, спря-
мовані на політичну і наукову реабілітацію В. М. Перетца та
збереження традицій його наукової школи.

Шифр НБУВ: РА448489
2.С.2. Статистика в туризмі: навч. посіб. / Д. В. Мелко-

нян, В. В. Яворська; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова.
– Одеса: ОНУ, 2021. – 194 с.: рис., табл. – Бібліогр.:
с. 189-190. – укp.

Викладено основні поняття, категорії та методи статистичної
науки, принципи застосування методів статистичного досліджен-
ня для розв’язання конкретних задач у сфері туризму. Увагу
приділено таким поняттям математичної статистики, як генераль-
на сукупність і вибірка, особливі форми групування одиниць за
тією чи іншою ознакою – статистичні ряди розподілу та їх
обробка. Наведено графічне зображення рядів розподілу і ста-
тистичних даних у сфері туризму. Розглянуто основні статистич-
ні характеристики варіаційних рядів: середні величини, показ-
ники варіації та умови їх застосування. Викладено найбільш
використовувані для вивчення соціально-економічних явищ зако-
ни розподілу випадкових величин та основні параметри цих
законів. Висвітлено особливості кореляційного та регресійного
аналізу, тобто способи встановлення залежності між ознаками та
вид цієї залежності. Розглянуто питання перевірки гіпотез про
вид закону розподілу, значущість коефіцієнта кореляції та рів-
няння регресії. Розкрито специфіку застосування табличного
процесора MS Excel для статистичного аналізу даних сфери
туризму.

Шифр НБУВ: ВА851829
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2.С.3. Державна політика України щодо соціального захис-
ту військовослужбовців та членів їх сімей (1991 –  2014 рр.):
автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 20.02.22 / І. Б. Автушенко;
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів,
2020. – 43 с. – укp.

Здійснено комплексне дослідження, у якому розкрито держав-
ну політику України щодо соціального захисту військовослуж-
бовців Збройних Сил України та членів їх сімей у 1991 – 2014 рр.
Введено до наукового обігу та класифіковано низку нових доку-
ментальних джерел. Визначено, що державна система соціально-
го захисту військовослужбовців та членів їх сімей базувалась на
взаємозалежних правах, гарантіях і пільгах, установлених зако-
нодавством України, але їх реалізація обмежувалась прийняттям
підзаконних актів, чим порушувався соціальний захист військо-
вослужбовців та членів їх сімей. З’ясовано, що на фоні збере-

ження соціальних гарантій військовослужбовців та членів їх сі-
мей якість медичного забезпечення та санаторно-курортного лі-
кування погіршувалась. Установлено, що в ЗСУ було створено
належні умови та запроваджені необхідні механізми для реалі-
зації конституційних прав військовослужбовців на свободу совіс-
ті та віросповідання. Досліджено джерела фінансування та вста-
новлено непрозорість механізмів надання житла військовослуж-
бовцям ЗСУ, що негативно впливало на рівень їх соціального
захисту. Проаналізовано соціальне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, що включає: пенсійне забезпечення, соці-
ально-професійну адаптацію, медичне забезпечення та вирішення
житлових проблем. Окреслено недостатньо вивчені аспекти, ви-
значено напрями майбутніх досліджень.

Шифр НБУВ: РА445423
2.С.4. Підготовка майбутніх соціальних працівників до про-

фесійного самовдосконалення засобами проєктної діяльності:
автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. М. Моренко;
Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. –
Мелітополь, 2020. – 24 с.: рис., табл. – укp.

Означено понятійно-термінологічний апарат проблеми дослі-
дження професійного самовдосконалення соціального працівни-
ка. З’ясовано суть феномена готовності майбутніх соціальних
працівників до професійного самовдосконалення. Визначено
зміст, форми, методи та засоби проєктної діяльності у процесі
підготовки майбутніх соціальних працівників до професійного
самовдосконалення. З’ясовано та перевірено соціально-педагогіч-
ні умови ефективної підготовки майбутніх соціальних працівни-
ків до професійного самовдосконалення засобами проєктної ді-
яльності. Визначено структурно-функціональні особливості, ком-
поненти, критерії, показники та рівні готовності студентів до
професійного самовдосконалення. Представлено структурно-
функціональну модель процесу професійної підготовки майбут-
ніх соціальних працівників до професійного самовдосконалення
засобами проєктної діяльності. Розроблено методику підготовки
студентів до професійного самовдосконалення, що складається з
трьох етапів, та експериментально перевірено її ефективність.

Шифр НБУВ: РА445187
2.С.5. Підготовка майбутніх соціальних працівників до ро-

боти зі студентами з функціональними обмеженнями здоров’я
у закладах вищої освіти: автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.04 / О. С. Бацман; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-
роленка. – Полтава, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано і розроблено теоретичні та методичні засади
підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи зі сту-
дентами з функціональними обмеженнями здоров’я (ФОЗ) у
ЗВО. Вивчено теоретико-методологічні аспекти підготовки май-
бутніх соціальних працівників до роботи зі студентами із ФОЗ.
Розкрито особливості адаптації, основні аспекти соціалізації сту-
дентів із ФОЗ у ЗВО. Обгрунтовано необхідність організації
процесів інтеграції студентів із ФОЗ, проаналізовано результати
експертного оцінювання підготовки майбутніх соціальних пра-
цівників до соціальної роботи з такими студентами. На основі
аналізу різних наукових підходів до поняття «адаптація» кон-
кретизовано поняття «соціальна адаптація» студентів із ФОЗ.
Розроблено й експериментально перевірено модель підготовки
майбутніх соціальних працівників до роботи зі студентами із
ФОЗ у ЗВО, що передбачає інформаційну, методичну, соціаль-
но-інтеграційну, психологічну готовність.

Шифр НБУВ: РА450417
2.С.6. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми пра-

вопорушниками в Україні: теоретичний курс: навч. посіб.
/ Є. Ю. Пліско; ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет». – Слов’янськ: Друкарський двір, 2019. –
111 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 78-87. – укp.

Наведено концепцію вітчизняної системи соціального вихован-
ня неповнолітніх правопорушників. Подано філософське обгрун-
тування гуманістичних положень соціального виховання. Про-
аналізовано нормативно-правову базу функціонування та реалі-
зації соціальною виховання неповнолітніх правопорушників.
Описано систему державних і педагогічних органів запобігання
дитячій злочинності. Увагу приділено теоретичному обрунтуван-
ню соціально-педагогічної моделі організації практик соціально-
го виховання, а також аналізу подальшої перспективи розвитку
соціально-педагогічної роботи із неповнолітніми правопорушни-
ками Україні.

Шифр НБУВ: ВА851907
2.С.7. Теоретичні та методичні засади підготовки соціальних

працівників до професійної діяльності в умовах інноваційного
освітнього середовища університету: автореф. дис. ... д-ра пед.
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наук: 13.00.05 / І. Б. Савельчук; НАПН України, Інститут
проблем виховання. – Київ, 2020. – 42 с.: рис., табл. – укp.

Здійснено теоретичне узагальнення й наукове вирішення проб-
леми підготовки соціальних працівників до професійної діяльно-
сті в умовах інноваційного освітнього середовища університету.
Проведено теоретико-методологічний аналіз підготовки соціаль-
них працівників в умовах інноваційного освітнього середовища
університету на загальнонауковому, конкретно-науковому і спе-
ціально-науковому рівнях; уточнено сутнісні ознаки понять
«освітнє середовище університету», «інноваційне освітнє середо-
вище підготовки соціальних працівників»; охарактеризовано
зміст методичної системи, що забезпечує функціонування іннова-
ційного освітнього середовища університету; побудовано критері-
ально-показникову матрицю дослідження (ресурсно-середовищ-
ний та особистісно-діяльнісний критерії з відповідними показни-
ками). Обгрунтовано і здійснено експериментальну перевірку, до-
ведено ефективність комплексного науково-методичного забезпе-
чення підготовки соціальних працівників до професійної діяльно-
сті в умовах інноваційного освітнього середовища університету.

Шифр НБУВ: РА445296
2.С.8. Activation policy as an investment in human capital:

theory and practice / E. M. Libanova, O. V. Makarova,
V. G. Sarioglo // Наука та інновації. – 2020. – 16, № 5. –
С. 52-62. – Бібліогр.: 7 назв. – англ.

Програми соціальної та економічної активізації є ключовим
напрямом соціальної політики розвинених країн світу, визна-
чальною рисою якої є перенесення акцентів з пасивного надання
соціальної допомоги до політики сприяння зайнятості та еконо-
мічної активності. Запровадження програм активізації потребує
створення релевантного методологічного підгрунтя та інструмен-
тарію їх розробки, реалізації й оцінювання. Мета роботи –
обгрунтувати підходи до реалізації та оцінювання програм акти-
візації непрацюючих отримувачів соціальної допомоги. Викорис-
тано результати проєктів, реалізованих за програмами міжна-
родної підтримки у 2011 – 2018 рр., зокрема, спрямованих на
апробацію механізмів залучення на ринок праці отримувачів со-
ціальної допомоги. Застосовано соціологічні методи опитувань
«віч-на-віч», статистичні методи обробки деперсоніфікованих да-
них реєстрів отримувачів соціальної допомоги, методи об’єднан-
ня даних опитувань та реєстрів. Спеціально розроблено методо-
логію моніторингу результативності та ефективності інструментів
активізації. На основі оцінки складу та психологічних настанов
отримувачів соціальної допомоги, результатів попередніх ре-
форм доведено актуальність запровадження програм активізації
в Україні. Визначено суть програм сприяння зайнятості та акти-
візації соціально вразливих верств населення. Здійснено оцінку
проєкту за комплексом критеріїв, включаючи вплив на безробіт-
тя, бідність, бюджетні надходження, робочі місця. Висновки:
пілотування інструментів активізації засвідчило високу ефектив-
ність останніх. Виявлено ризики, які необхідно врахувати при
запровадженні інструментів у практичну діяльність.

Шифр НБУВ: Ж25189
2.С.9. Determination of caregiver burden and social support

levels among caregivers providing care for patients hospitalized
in Palliative Care Clinics /  Papatya Karakurt,  Sevinc Kose
Tuncer,  Nadire Yildiz Ciltas,  Mehmet Dogan // Галиц. лікар.
вісн. – 2020. – 27, № 4. – С. 11-15. – Бібліогр.:
33 назв. – англ.

Providing care to someone with a chronic disease requires being
physically, emotionally, and mentally energetic. In particular, the
presence of a patient with a disease that requires palliative care
changes daily activities and routines, increases responsibilities of
those who take the responsibility for patientіs care and changes the
roles in the family. The objective of this study was to determine
the care burden and social support levels among the caregivers
providing care for patients hospitalized in palliative care clinics.
The population of this descriptive and correlational study consisted
of caregivers taking care of patients treated at the Palliative Care
Clinic of Training and Research Hospital between May and Octo-
ber 2018; the sample consisted of 73 caregivers who volunteered to
join the study and were open to communication. Data were col-
lected by questioning patients and their caregivers about their
sociodemographic characteristics, using the Caregiver Burden Scale
and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Data
analysis included percentages, the Kruskal-Wallis test, the
Mann – Whitney Utest, and the Spearmanіs Correlation Coeffi-
cient. The average caregivers’ age was 45,44 ± 13,76 years; 75,3 %
of caregivers were females, 30,1 % of caregivers were literate or
had primary school degrees. Caregiver’s gender and educational
levels were found not to affect caregiving and social support levels;
however, the economic status affected caregiving and social support
levels. There was a reverse correlation between the caregiver bur-
den and their social support levels. Conclusions: with increased
caregiver burden, their social support level decreased. Nurses caring
for patients in palliative care clinics will benefit from educating
and supporting caregivers about clinic and home care.

Шифр НБУВ: Ж69358
Див. також: 2.Х.771, 2.Ч.1049, 2.Ч.1171, 2.Ю.1473
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2.С.10. Електронна комерція в теоретичному полі соціології
/ Ю. Пачковський, О. Дячук // Соціол. студії. – 2021. –
№ 1. – С. 14-23. – Бібліогр.: 28 назв. – укp.

Розглянуто окремі проблеми соціологічної концептуалізації
електронної комерції як соціального феномену, що набуває ва-
гомості в сучасному глобалізованому суспільстві. Звернено увагу
на низку підходів, які пропонуються до розгляду новітніх соці-
альних феноменів у межах економічної соціології. Серед заде-
кларованих підходів особливе місце в аналізі електронної комер-
ції посідає ринковий, що включає низку дискурсів: неоінститу-
ціональний, соціокультурний, феноменологічний. Доповненням
до цих теоретичних концептів під час аналізу електронної комер-
ції є концептуальні положення, опрацьовані в межах теорії ін-
формаційного суспільства: концепції мережевого суспільства
М. Кастельса, суперіндустріального суспільства Е. Тоффлера.
Продуктивними з погляду соціологічного аналізу електронної
комерції розглянуто положення теорій, пов’язаних із розвитком
цифрового суспільства: концепції четвертої промислової револю-
ції К. Шваба й нової економіки (концепція повної або часткової
електронної комерції Turban, Outland, King et al.).

Шифр НБУВ: Ж100935
2.С.11. Соціально-комунікаційні аспекти громадсько-полі-

тичної та фахової діяльності В. Старосольського (1899 –
1942 рр.): автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій:
27.00.01 / Т. М. Огородник; Класичний приватний універси-
тет. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – укp.

На основі публіцистичної спадщини, повідомлень із преси,
мемуарів, щоденників та епістолярію досліджено соціально-ко-
мунікаційні особливості громадсько-політичної та фахової діяль-
ності В. Старосольського. Проаналізовано й актуалізовано його
публіцистичну спадщину, опубліковану на сторінках україн-
ських і зарубіжних пресодруків. Розкрито роль В. Старосольсь-
кого у процесі формування української нації на зламі XIX та
XX ст. у контексті руйнування старих патернів галицького ук-
раїнського комунікаційного простору та творення нової парадиг-
ми «незалежна соборна Україна», а також у формуванні соці-
ально-комунікаційних каналів і механізмів реалізації ідеї неза-
лежності України. Визначено його соціальну роль як політика-
інтелектуала та морального авторитета у тогочасному україн-
ському комунікаційному просторі. Аргументовано публіцистичну
природу мемуарів і щоденників В. Старосольського. Проаналі-
зовано захисні промови на політичних судових процесах, опуб-
ліковані в українській і польській пресі Галичини, його публічні
виступи як політика та вченого. З’ясовано специфіку формуван-
ня наукової тематики публікацій В. Старосольського, розкрито
комунікаційні особливості його наукової діяльності.

Шифр НБУВ: РА448997
2.С.12. Соціокультурна адаптація студентської молоді: ме-

тод. посіб. / І. М. Орленко. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС,
2021. – 83 с.: іл. – Бібліогр.: с. 57-59. – укp.

Розглянуто проблеми соціокультурної адаптації та міжкуль-
турної компетентності студентів, які навчаються у закладах ви-
щої освіти. Наведено теоретико-методологічне обгрунтування
проблеми та практичні розробки програми тренінгових занять з
формування міжкультурної компетентності. Представлено тре-
нінг міжкультурної комунікації для студентів ВНЗ.

Шифр НБУВ: ВА852231
2.С.13. Соціологія: теорії середнього рівня: навч. посіб.

/ Ю. Ф. Пачковський, О. Б. Демків, Х. В. Ілик, О. Т. Ка-
линяк, Н. В. Коваліско, Г. І. Кудринська, Т. Д. Лапан,
Т. С. Марусяк, О. В. Сенюра, О. С. Химович, Н. Й. Чер-
ниш; ред.: Ю. Ф. Пачковський; Львівський нац. ун-т ім. Івана
Франка. – Київ: Каравела, 2020. – 355 с.: рис., табл. –
Бібліогр.: с. 342-355. – укp.

Розглянуто теорії середнього рівня, що охоплюють низку ак-
туальних соціальних явищ і феноменів у різних сферах соціоло-
гічного знання. Зроблено акцент на їх всебічному теоретико-при-
кладному аналізі з урахуванням сучасних тенденцій, що спосте-
рігаються у розвитку інформаційного суспільства і нової еконо-
міки, а також наслідків глобальних та трансформаційних проце-
сів у царині безпеки, праці, управління, міграції, освіти, спожи-
вання, підприємництва, молодіжної і тендерної політики.

Шифр НБУВ: ВС68464

Методологія соціології

2.С.14. Вибірка у соціологічному дослідженні: підручник
/ С. А. Сальнікова; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. – Луцьк: Вежа-Друк, 2021. – 251 с.: рис., табл. –
Бібліогр.: с. 219-223. – укp.

Узагальнено досвід викладання дисципліни та практики про-
ведення соціологічних досліджень. Розглянуто актуальні пробле-
ми застосування вибіркового методу в соціології та особливості
формування вибірки в контексті програмування соціологічного
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дослідження. Описано методи формування вибіркової сукупно-
сті. Висвітлено особливості формування складних вибірок. Ува-
гу приділено питанню забезпечення якості вибіркового соціоло-
гічного дослідження у процесі формування та реалізації вибірки,
зокрема, вирішення завдань з обчислення оцінних помилок і
ремонтування вибірки. Наведено глосарій основних термінів, у
тому числі з англомовним варіантом кожного.

Шифр НБУВ: ВА852140
2.С.15. Формалізація соціологічної теорії за допомогою

агентного моделювання / Р. Москотіна // Соціол. студії. –
2021. – № 1. – С. 41-48. – Бібліогр.: 13 назв. – укp.

Охарактеризовано процес розробки агентної моделі. Її розгля-
нуто як формальну теорію, представлену у вигляді програмного
коду, для створення якої потрібна вербальна теорія. Визначено,
що теорія середнього рівня є такою соціологічною теорією, яку
можна представити у вигляді агентної моделі. Вона надає змогу
пояснити виникнення соціальних явищ або процесів макрорівня
з дій і взаємодій агентів на мікрорівні. Теорія середнього рівня,
не спрямована на пояснення всіх можливих соціальних явищ чи
процесів, стосується лише обмеженого їх кола та уможливлює
надавання часткових пояснень. Вона має таку структуру: агенти,
середовище, правила. Також виокремлено етапи формалізації
теорії середнього рівня. Вони стосуються випадків, коли ми ре-
алізуємо агентну модель у середовищі R і розглядаємо її як
функцію в R. Ці етапи такі: специфікація моделі; представлення
характеристик агентів у вигляді програмного коду в R; предст-
авлення середовища у вигляді програмного коду в R; представ-
лення правил у вигляді програмного коду в R; створення візу-
алізації; обчислення числових показників; виявлення та виправ-
лення помилок у програмному коді в R. У результаті буде одер-
жано агентну модель, із якою можна проводити комп’ютерні
експерименти.

Шифр НБУВ: Ж100935
2.С.16. Sociology from the Global South and the Global

North: systematising characteristics and relations / K. Cherniak
// Соціол. студії. – 2021. – № 1. – С. 6-13. – Бібліогр.:
34 назв. – англ.

У сучасній соціології зростає інтерес до досліджень самої со-
ціології в глобальній перспективі, у тому числі, з позиції її
поділу на соціологію Глобального Півдня та Глобальної Півночі.
Такі дослідження звертаються, передусім, до виявлення нерівно-
сті у виробництві знань й академічних відносинах соціології
регіонів. Результати цих досліджень є не систематизованими та
користуються класичним поділом країн на Південь і Північ, що
призводить до продукування однакових висновків на прикладі
обмеженого ряду країн. Запропоновано інструмент для роз-
в’язання цих проблем у вигляді моделі характеристик та відно-
син соціології з Глобального Півдня й Глобальної Півночі. По-
будована на базі наявних досліджень соціології регіонів та їх
відносин модель систематизовує ці дослідження в чотири катего-
рії, кожна з яких уключає певні характеристики Північної й
Південної соціології. Додатково описано модель альтернативної
незалежної південної соціології, що активно розвивається в
останні роки. 

Шифр НБУВ: Ж100935
Див. також: 2.С.30

Соціальні процеси і стани

2.С.17. Бідність населення України: методологія, методика
та практика аналізу: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.07
/ Е. М. Лібанова; ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ, 2021. –
28 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено створенню теоретико-методологічних
засад, методичних і прикладних аспектів визначення й вимірю-
вання бідності населення України як комплексного соціально-
економічного явища та наданню відповідних науково-практичних
рекомендацій щодо її подолання. На базі з’ясування головних
векторів еволюції теорії бідності оцінено її трансформації, осу-
часнено категоріальний апарат, доведено відносну природу бід-
ності як такої, систематизовано теоретико-методологічні засади
визначення та оцінювання дії чинників, сформовано відповідний
інструментарій. Обгрунтовано авторське визначення бідності й
соціального відторгнення як прояву прямого порушення базових
економічних і неекономічних прав людини. Продемонстровано
зв’язок бідності й нерівності населення. Розроблено базові ха-
рактеристики та наведено тенденції трансформації нерівності ук-
раїнського суспільства, охарактеризовано її вплив на макроеко-
номічну нестабільність та криміналізацію суспільства. Визначено
економічне підгрунтя української бідності, з’ясовано її причин-
но-наслідкові зв’язки з освіченістю та станом здоров’я населен-
ня, ситуацією на ринку праці, зокрема із змінами організації
економічного процесу, віддаленою зайнятістю. Розроблено нову
методику обчислення прожиткового мінімуму на базі структур-
но-нормативного підходу, засади оцінювання немонетарної бід-
ності в Україні, зокрема за ознаками харчування та за ознаками

позбавлення матеріальних благ. Запропоновано нові підходи до
інтерпретації та визначення багатовимірної бідності, виокремлен-
ня найбільш нужденних шляхом послідовного застосування низ-
ки критеріїв. Визначено масштаби, тенденції, прояви та профілі
бідності в Україні, розраховано ризики зубожіння різних груп
населення. З’ясовано місце міграційних процесів у життєвих
стратегіях українців, вплив надходжень коштів від мігрантів на
макро- і мікрорівнях. Систематизовано напрями політики подо-
лання бідності, запропоновано підходи до оцінювання її резуль-
татів, обгрунтовано базові пріоритети модернізації.

Шифр НБУВ: РА448247
2.С.18. Соціальне самопочуття внутрішньо переміщених

осіб у сучасному українському суспільстві: автореф. дис. ...
канд. соцiол. наук: 22.00.04 / С. М. Бубняк; Львівський нац.
ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с.: рис. – укp.

Розкрито особливості аналізу й інтерпретації соціального са-
мопочуття у соціогуманітарних науках. Охарактеризовано по-
няття «соціальне самопочуття внутрішньо переміщених осіб».
Запропоновано концептуальну схему вимірювання рівня соціаль-
ного самопочуття внутрішньо переміщених осіб (ВПО), на за-
гальнонаціональному рівні виокремлено основні чинники впливу
на даний соціальний феномен. Розглянуто соціальне самопочут-
тя ВПО з позицій положень деприваційного підходу та теорії
ярликування. На основі вторинного аналізу загальнонаціональ-
них досліджень виокремлено й охарактеризовано просторово-ча-
совий вимір ВПО за період 2014 – 2019 рр. Окреслено тенден-
ції та наслідки внутрішнього переміщення крізь призму вирішен-
ня низки проблемних життєвих ситуацій, у яких перебувають
ВПО. На локальному рівні комплексно досліджено характер та
особливості ставлення львів’ян до ВПО з Донбасу й АР Крим,
з урахуванням їх проблемних життєвих ситуацій. Визначено ме-
тодологічні підходи та методики вимірювання соціального само-
почуття ВПО в емоційно-оцінному, деприваційному та просторо-
во-часовому вимірах. Розглянуто контекст сучасних міграційних
процесів і відмінності у тлумаченні понять «біженці», «перемі-
щені особи», «внутрішньо переміщені особи» з урахуванням за-
конодавчої бази щодо конструювання стратегій розв’язання
проблем ВПО в сучасному українському суспільстві.

Шифр НБУВ: РА445006
2.С.19. «But don’t quote me on that»: how Ukrainian top

media characterized the perception of migration and migrants
/ L. Yuzva, A. Tashchenko // Соціол. студії. – 2021. –
№ 1. – С. 58-65. – Бібліогр.: 21 назв. – англ.

Мета дослідження – розкриття груп латентних смислів у ме-
діаповідомленнях, що описують проблеми сприйняття міграції й
мігрантів. Увагу приділено розгляду підтекстів інформації, що
характеризують сприйняття міграції мігрантами та сприйняття
мігрантів стороною, котра приймає. Дослідження грунтувалося
на якісному контент-аналізі та критичному дискурс-аналізі. За
допомогою інструменту Mediateka отримано автоматизований ма-
сив із 39 тисяч повідомлень про різні групи мігрантів у ТОП-15
українських ЗМІ (друкована преса, телеканали, інформаційні
онлайн-видання) з 2015 по 2018 рр. Вибіркова сукупність стано-
вила 12 тис. повідомлень, кожне десяте з яких відібрано для
подальшого поглибленого аналізу. Проаналізовано описи мігра-
ції як об’єктивної необхідності, суб’єктивного прагнення й без-
глуздя, а також описи мігрантів як людей порядних, непорядних
і таких, які просто мають певний стиль життя. Основним вис-
новком є те, що латентні смисли повідомлень, де провідні укра-
їнські ЗМІ зачіпали тему сприйняття міграції та мігрантів, були
різноспрямованими й суперечливими, що логічно та очікувано
пов’язано із загальною недовірою, значною соціальною дистан-
цією і мігрантофобією в українському суспільстві.

Шифр НБУВ: Ж100935

Суспільні зміни. Розвиток

2.С.20. Дослідження життя соло в країнах Північної та
Південної Європи / О. Мурадян, Д. Яшкіна // Соціол. сту-
дії. – 2021. – № 1. – С. 49-57. – Бібліогр.: 37 назв. – укp.

Розглянуто феномен життя соло, який набуває популярності
по всьому світу й соціокультурній специфіці якого приділено не
так багато уваги, хоча суттєвий вплив останньої на формування
стилю життя є безсумнівним. Проведено аналіз досліджень жит-
тя соло в Північній та Південній Європі з огляду на те, що для
країн Північної Європи характерний більший прояв цінностей
самовираження, і враховуючи, що за релігійним спрямуванням
Південна Європа видається більш католицькою. За результатами
аналізу зроблено висновок, що, попри те, що кількість людей,
які обирають проживання соло, різниться по всій Європі, осо-
бливий контраст відчувається між Півднем і Північчю Європи.
Такий контраст спричинений декількома факторами: економічна
стабільність на Півночі значно вища й люди можуть дозволити
собі проживання наодинці. Контраст також є між вкоріненням
сімейної традиції в суспільствах: у суспільствах Півдня завдяки
католицькій традиції сім’я посідає перше місце та норми й цін-
ності зберігаються для поколінь і досі.

Шифр НБУВ: Ж100935
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2.С.21. Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід
та локальні специфікації: монографія / Н. Коваліско,
Ю. Пачковський, Г. Кудринська, М. Бліхар, О. Калиняк,
О. Сенюра, Х. Ілик, В. Полуйко, Л. Климанська, І. Бойко,
І. Городняк, С. Бубняк, О. Іванкова-Стецюк, Т. Лапан,
О. Химович, О. Герус, Т. Шевчук, Т. Марусяк, А. Максимен-
ко, Л. Гуменюк, Г. Заремба-Косович; ред.: Н. Коваліско,
Ю. Пачковський; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. –
Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – 207 с.: рис., табл. –
укp.

Розглянуто актуальні соціальні аспекти глобальних впливів та
їх місце в системі трансформаційних процесів. Увагу звернено
на наслідки глобальних процесів на локальному рівні з огляду
на специфіку змін, які відбуваються в сучасному українському
суспільстві. Представлено широкий спектр соціальних проблем,
що потребують свого нового теоретико-прикладного осмислення,
серед яких особливе місце посіли ціннісні системи суспільства,
питання пандемії коронавірусу та суспільної безпеки, соціальних
медіа, освіти, екологічної міграції, місцевого самоврядування,
медіадискурсу бідності, публічних практик лідерства, корупцій-
ної поведінки та особливостей споживання. Представлено соці-
опсихологічні наслідки російсько-українського збройного кон-
флікту та вимушених переселень з акцентуванням на самопочут-
ті внутрішньо переміщених осіб, а також на гендерних стереоти-
пах, що мали і мають місце за таких важливих для країни
доленосних подій.

Шифр НБУВ: ВС68465
2.С.22. Sociological comprehension of the present-day

Ukrainian society modernization / T. O. Petrushyna // Наука
та інновації. – 2020. – 16, № 5. – С. 3-19. – Бібліогр.:
35 назв. – англ.

Попри поширене вживання, поняття модернізації не є чітко
визначеним. Конкретизація його змісту залежить від світогляд-
ної позиції дослідника. Внаслідок запровадження неолібераль-
них принципів господарювання відбулося не вдосконалення су-
спільства й зростання добробуту населення, а перетворення Ук-
раїни в сировинний придаток глобального капіталізму і найбід-
нішу країну Європи. Мета роботи – дослідити суспільну думку
щодо модернізації українського суспільства і з’ясувати перспек-
тиви вітчизняної науки та інноваційного розвитку України. Ана-
ліз статистичної інформації і наукових публікацій з проблем
модернізації, даних соціологічного моніторингу соціальних змін
в українському суспільстві і двох експертних опитувань (науков-
ців НАН України і фахівців з питань інноваційного розвитку).
Доведено, що проведена трансформація українського суспільства
за своєю суттю є не модернізацією, а неоліберальним експери-
ментом під модерністським прикриттям, що відкинув Україну з
когорти найбільш промислово і науково розвинених країн на
периферію сучасного світу, призвів до зубожіння і тотальної
зневіри більшості громадян. Показано, що у межах існуючої
неоліберальної моделі й укорінення олігархічної влади здійснити
модернізацію України і перейти до інноваційного розвитку не-
можливо. Вітчизняна наука внаслідок фінансового геноциду й
відсутності державної підтримки позбавлена можливості ефек-
тивно виконувати свої суспільні функції, зокрема бути одним із
вирішальних агентів модернізації суспільства в інтересах усіх
громадян. Висновки: за теорією модернізації як ідеолого-теоре-
тичним конструктом сучасності стоять конкретні політичні й
ідеологічні інтереси великого капіталу. Нав’язана Україні теорія
і практика неоліберальної модернізації як основного засобу ви-
ходу на шлях успішного соціально-економічного розвитку не
виправдала покладених на неї надій і призвела до хронічно
кризового стану суспільства. Це вимагає пошуку іншої, альтер-
нативної моделі розвитку.

Шифр НБУВ: Ж25189

Соціальні дії

2.С.23. Метафора як інструмент соціальної комунікації:
автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / М. М. Шніцер;
Київський ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2020. – 16 с. –
укp.

Проаналізовано сутнісні ознаки та показано шляхи розвитку
в європейській філософії теоретико-методологічних підходів до
соціальної комунікації як середовища побутування метафор.
Описано теоретичні умови для розуміння метафори як засобу
соціального конструювання, її креативний потенціал і його про-
яв у сучасному суспільстві. Виявлено передумови та результати
символічно-метафоричного, медійно-метафоричного та повсяк-
денно-метафоричного конструювання українського суспільного
дискурсу. Представлено в контексті класичної ідеї про «живі»
та «мертві» метафори конструктивну здатність метафори в су-
спільному дискурсі. Показано можливості розвитку живих мета-
фор в комунікативному середовищі й їх участь у виконанні
соціальних завдань суспільства. Розкрито роль метафори в су-
часному розвитку публічної сфери та у формуванні базових со-
ціальних архетипів.

Шифр НБУВ: РА448130

2.С.24. Моделі конструювання соціальної згуртованості:
теоретичні рефлексії та емпіричні кейси / О. Дейнеко
// Соціол. студії. – 2021. – № 1. – С. 33-40. – Бібліогр.:
21 назв. – укp.

Розроблено моделі конструювання соціальної згуртованості на
мезосоціальному рівні в межах академічного підходу до концеп-
туалізації цього феномену. Аналізуючи недоліки наявних спроб
типологізації соціальної згуртованості, пропонуємо власну кла-
сифікацію моделей конструювання цього феномену, в основу
якої покладено різні «стрижні гуртування». Класифікацію пред-
ставлено термінальною згуртованістю (формула: довкола чо-
гось/когось), простою інструментальною згуртованістю у вигля-
ді позитивно інструментальної й негативно інструментальної (за-
для чогось/когось та проти чогось/когось) і складною інстру-
ментальною згуртованістю, що грунтується на синтезі поперед-
ніх формул (проти чогось/когось задля чогось/когось і задля
чогось/когось проти чогось/когось). Наведені моделі соціаль-
ної згуртованості запропоновано розглядати як згуртованість у
дії, тобто в актуалізованому стані, виокремлюючи, окрім того,
стан «нульової згуртованості» як згуртованості на папері. Під-
сумовано, що формули конструювання соціальної згуртованості
є взаємопов’язаними та внутрішньо динамічними, що можуть
змінювати одна одну. Наголошено на необхідності розмежування
соціального капіталу й соціальної згуртованості, ототожнення
яких у межах академічних досліджень призводить до появи
псевдозгуртованості.

Шифр НБУВ: Ж100935
2.С.25. Соціальне проєктування: підготовка та евалюація

проєкту: навч. посіб. / К. Шестакова; Чернівецький нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2021. – 183 с.:
табл. – Бібліогр.: с. 114-128. – укp.

Наведено інформацію про зміст та специфіку соціального про-
єктування, логіку та структуру проєкту. Обгрунтовано потенціал
проєктної діяльності у розв’язанні соціальних проблем. Проана-
лізовано етапи проєктної діяльності, ризики і загрози виконання
проєкту. Розглянуто способи проведення моніторингу й оцінки
(евалюаціїї) результатів проєкту. Висвітлено процес формуван-
ня проєктної групи та способи співпраці її учасників, форми
фінансової підтримки для реалізації проєктів, а також процеду-
ри оформлення грантових заявок.

Шифр НБУВ: ВА852832
2.С.26. Удосконалення методу пошуку інформації в соцме-

режах на основі латентно-семантичного і частотного аналізу:
автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / С. С. Машков-
ський; Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна». – Київ, 2020. – 27 с.: рис., табл. – укp.

Визначено опис та оцінку методу латентно-семантичного ана-
лізу (ЛСА) в контексті досліджень із семантичного пошуку в
неструктурованих мережах. Досліджено всебічну оцінку ЛСА,
його переваг та недоліків і пошук на основі проведеної оцінки
шляхів удосконалення методу ЛСА, реалізація алгоритму для
пошуку даних, що пов’язані з наперед заданим пошуковим за-
питом, у великих текстових масивах, а саме соцмережах, роз-
робка прикладних програмних засобів для роботи зі створеним
алгоритмом. Розглянуто метод латентно-семантичного аналізу
та/або теоретичні обгрунтування оптимізації його роботи.

Шифр НБУВ: РА445321
Див. також: 2.С.11, 2.С.32, 2.Ч.1121, 2.Ч.1244, 2.Ш.1278,

2.Ю.1485

Соціальні групи

2.С.27. Концептуальні засади та інституційні механізми
реалізації гендерної політики Європейського Союзу: автореф.
дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / І. З. Сваволя; Київський
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – укp.

Уперше у вітчизняній політичній науці грунтовно висвітлено
інституційні механізми регулювання гендерних відносин у ЄС на
основі опрацювання цілісної інституційної моделі забезпечення
гендерної рівності. Виокремлено та досліджено ключові складові
інституційної моделі регулювання гендерних відносин на рівні
ЄС: інституції, які безпосередньо регулюють гендерні відносини
на наднаціональному рівні; інституції, які реалізують політику
рівних прав на державному рівні країн-членів ЄС, та інституцій-
ні інновації (зв’язки), засновані на цінностях гендерної рівності;
усталені зв’язки між основними інституціями, залученими до
процесу регулювання гендерних відносин. Доведено, що основою
інституційних зв’язків слугують спеціальні заходи, ініційовані
інституційними механізмами ЄС, відповідальними за реалізацію
політики гендерної рівності, що, у поєднанні з політикою «ген-
дерної пріоритезації», формує базис подвійного підходу до за-
безпечення рівних прав і можливостей для усіх громадян ЄС.
Вивчено стан гендерних відносин у ЄС у шістьох основних сфе-
рах суспільного життя: праці, фінансів, політики, часу (неопла-
чувана діяльність), здоров’я та гендерно зумовленого насиль-
ства. З’ясовано, що позитивних результатів у подоланні «гендер-
ного розриву» та провадженні «дружньої до жінок» політики в
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ЄС вдалося досягнути шляхом поетапного впровадження інсти-
туційних засад регулювання гендерних відносин, спрямованих
на реорганізацію основних інституцій (держави та політики, еко-
номіки, сім’ї, освіти та науки тощо на рівні країн-членів ЄС),
та інституційних інновацій у ключові сфери життя європейсько-
го суспільства. Уточнено інституційні механізми втілення ген-
дерної політики, причому розроблено й апробовано на прикла-
дах ЄС та України комплексну інституційну модель регулюван-
ня гендерних відносин, основними складовими якої на рівні дер-
жави є інституції політики та держави (органи державної вла-
ди), економіки, сім’ї, культури; на рівні дорадчих інституції
освіти та науки (дослідницькі установи, університети), інститути
зі збору статистичних даних, неурядові організації і взаємозв’яз-
ки між ними.

Шифр НБУВ: РА445840
2.С.28. Місто як культурний текст: особливості семантики

та синтагматики міського простору: автореф. дис. ... д-ра
соцiол. наук: 22.00.01 / Н. К. Міхно; Харківський нац. ун-т
ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 32 с. – укp.

Виявлено характерні особливості дискурсивного конструюван-
ня семантико-синтагматичного простору міста з урахуванням
упливу соціокультурних і соціоісторичних фреймів на виробниц-
тво дискурсивних формацій міста як культурного тексту. Роз-
роблено концептуальну схему дослідження міста як культурного
тексту. Обгрунтовано необхідність розгляду дискурсивних фор-
мацій, представлених політичними, інституціональними, повсяк-
денними та медійними практиками артикуляції. Доведено, що
дискурсивні формації створюють когнітивні та комунікативні
структури простору міста та беруть участь у формуванні поряд-
ку дискурсу міста. Зазначено, що відповідно сформований поря-
док дискурсу міста здійснює конструктивістський вплив на сема-
нтичний і синтагматичний простори міста. Семантичний і синтаг-
матичний простори перманентно пов’язані між собою через скла-
дові елементи процесу дискурсивного виробництва, такі, як де-
нотація, сигніфікація, маніфестація. Розроблено матрицю аналі-
зу владного дискурсу в міському просторі, що передбачає акцен-
тування уваги на стратегії владного дискурсу, граматологію
владного дискурсу, інтенціональність владного дискурсу, ідіоми
владного дискурсу та характер їх проєкції в дискурсивних стра-
тегіях основних суб’єктів виробництва дискурсу влади в місько-
му просторі. Здійснено концептуалізацію поняття «місто» в ка-
тегоріях дискурсивно-конструктивістського, соціокультурного та
семіотичного підходів, що надало змогу розширити межі аналізу
міського простору за рахунок включення у фокус дослідницьких
інтенцій категорій «семантичний простір міста», «дискурсивний
простір міста», «синтагматичний простір міста». Визначено спе-
цифіку (де)конструювання публічних і приватних просторів міс-
та, внаслідок чого зафіксовано перехід від класичних характе-
ристик публічних просторів до виникнення гібридних форм у
синтагматичному просторі міста та дисперсності тексту міста в
категоріях приватне/публічне. Виявлено зміни семантики со-
ціоісторичних кодів «радянського/пострадянського/українсько-
го» у просторі сучасного українського міста, візуально відобра-
жених в архітектурних об’єктах та інших міських ландшафтах.
Зафіксовано специфіку «рухливості» архітектурних форм як
маркера конверсії соціоісторичних умов існування міста.

Шифр НБУВ: РА445666
2.С.29. Соціально-психологічні чинники адаптації сільської

молоді до навчання у вищих навчальних закладах I та II рівнів
акредитації: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05
/ К. Є. Демида; НАПН України, Інститут психології імені
Г. С. Костюка. – Київ, 2021. – 23 с.: рис., табл. – укp.

Розроблено програму заходів, спрямованих на сприяння адап-
тації молоді сільського походження до навчання у закладах ви-
щої освіти (ЗВО) з урахуванням соціально-психологічних чин-
ників. Розкрито диференційний вплив соціально-психологічних
чинників на молодь з сільського соціокультурного середовища.
Визначено основні соціально-психологічні чинники адаптації
сільської молоді до навчання, до яких віднесено чинники нового
навчального середовища, нового соціально-психологічного сере-
довища, нового інформаційно-когнітивного простору та чинник
професійного середовища. Запропоновано комплексний підхід
емпіричного дослідження соціально-психологічних чинників
адаптації сільської молоді до навчання у ЗВО, проведено порів-
няльне оцінювання особистісних рис сільських та міських сту-
дентів, охарактеризовано особистісні риси, що впливають на
ефективність процесу адаптації за оцінками студентів та викла-
дачів, здійснено порівняльний аналіз особистісного профілю
сільського та міського студента. З’ясовано, що сільська та місь-
ка молодь диференційно реагує на вплив соціально-психологіч-
них чинників. Аналіз обставин, що ускладнюють життя студен-
тів, показав більшу негативність впливу соціально-психологіч-
них чинників на процес адаптації сільської молоді. Запропоно-
вано ефективну програму заходів, спрямованих на сприяння
адаптації молоді сільського походження до навчання у ЗВО з
урахуванням соціально-психологічних чинників.

Шифр НБУВ: РА448016
Див. також: 2.Ч.1098, 2.Ч.1172, 2.Ю.1497

Сфери громадського життя

2.С.30. Аналітичний звіт комплексного соціологічного до-
слідження на тему: «Культурні практики населення України»:
[монографія] / Л. В. Чупрій, Л. Г. Скокова, К. В. Настоя-
ща; Громадська організація «Демократичні ініціативи молоді»,
Український культурний фонд. – Київ: Ямчинський О. В.,
2021. – 201 с.: іл. – Бібліогр.: с. 198-201. – укp.

Здійснено аналіз культурних практик мешканців різних регіо-
нів України. Проаналізовано особливості культурних потреб різ-
них соціальних груп. Визначено залежність популярності різно-
манітних дозвільних практик від віку, статі, типу поселення. За
результатами дослідження також визначено особливості культур-
ного дозвілля мешканців регіонів України, характер їх дозвіль-
них звичок, типологізацію груп за змістом і формами дозвілля,
особливості культурного життя мешканців сіл і міст. Аналіз ви-
явлених проблем надав змогу сформувати пропозиції і рекомен-
дації щодо поліпшення ситуації і активізації розвитку культур-
ної сфери та діяльності вітчизняних культурних закладів.

Шифр НБУВ: ВА852576
2.С.31. Взаємодія держави та громадськості як суб’єктів

формування і реалізації сімейної політики в Україні: автореф.
дис. ... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / О. Р. Антонова;
Національна академія державного управління при Президентові
України. – Київ, 2020. – 36 с.: рис. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методологічні засади взаємодії держа-
ви з громадськістю щодо формування та реалізації сімейної по-
літики, зокрема систематизовано основні концепції взаємодії
держави та громадськості як суб’єктів формування і реалізації
сімейної політики. Охарактеризовано понятійно-термінологічний
апарат дослідження, обгрунтовано суть сімейної політики в Ук-
раїні та визначено закономірності, сучасні тенденції її розвитку
за участю держави та громадськості. Розглянуто особливості
конституційно-правового регулювання сімейної політики за учас-
тю держави та громадськості й охарактеризовано міжнародні та
європейські стандарти, яких повинні дотримуватися держави-
учасниці, що приєдналися до міжнародних договорів у сфері
сімейної політики. Охарактеризовано практику Європейського
суду з прав людини у сфері сімейних відносин і політико-пра-
вові моделі взаємодії держави та громадськості у формуванні і
реалізації сімейної політики. Визначено роль громадських об’єд-
нань у формуванні і реалізації сімейної політики. Розроблено й
обгрунтовано концептуальну модель взаємодії держави та гро-
мадськості у формуванні та реалізації сімейної політики в Ук-
раїні, що базується на громадсько-державному підході та взає-
мозумовлюючих принципах системності, ресурсності та сімейно-
центричності, реалізація яких сприяє формуванню стратегічних
орієнтирів удосконалення сімейної політики: забезпеченню до-
ступу до інформації про сім’ю; встановленню солідарних зобо-
в’язань і відповідальності; створенню умов для соціального діа-
логу та народовідтворення; активізації громадськості та сімейно-
му волонтерству.

Шифр НБУВ: РА448135
2.С.32. Інтернет як ресурс демократизації українського

суспільства: автореф. дис. ... д-ра соціол. наук: 22.00.04
/ Н. Л. Бойко; НАН України, Інститут соціології. – Київ,
2021. – 27 с. – укp.

Узагальнено та систематизовано теоретико-методологічні під-
ходи до вивчення демократизації, визначено тренди сучасної де-
мократизації та узагальнено інтерпретацію поняття демократиза-
ції у соціології. Розроблено концепт електронної демократизації
суспільства, як складного процесу емансипативного нарощуван-
ня дієвої ресурсності Інтернету у сучасному процесі демократи-
зації. Здійснено, на основі аналізу сучасного міждисциплінарно-
го наукового дискурсу, систематизацію теоретичного доробку
щодо проблеми впливу Інтернету на демократизацію. Визначено
концепт електронної демократизації та структуровано її компо-
ненти, обгрунтовано компоненти моделі процесу електронної де-
мократизації та згенеровано їх емпіричні показники. Здійснено
емпіричну верифікацію концептуальної моделі електронної демо-
кратизації в українському суспільстві. Проаналізовано стан та
динаміку реалізації ресурсних компонентів електронної демокра-
тизації в Україні та уточнено концептуальну модель електронної
демократизації, окреслено напрями розвитку можливостей підви-
щення ефективності демократизації суспільства із використан-
ням інтернет-технологій. Поглиблено соціологічні уявленя про
ресурсність Інтернету в сучасному демократизаційному процесі.

Шифр НБУВ: РА448910
2.С.33. Квантова комп’ютеризація як феноменально-цифро-

ва комунікація в кіберсучасності: креативна особистість
/ П. Лісовський, Ю. Лісовська // Пед. інновації: ідеї, ре-
алії, перспективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 1. –
С. 123-127. – Бібліогр.: 14 назв. – укp.

Висвітлено феноменальні науково-технологічні інструменти
комунікації як ключові показники цифрової ефективності, серед
яких є квантова комп’ютеризація в кіберсучасності. Важливими
критеріями в системі квантової комп’ютеризації є: ентропія, ба-
лістика, логістика. Зазначено, що креативна особистість здатна
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використовувати етропійний метод нейроенергетичних розрахун-
ків серед відповідного персоналу в кіберсучасності. Підкреслено
новий цифровий формат безсмертя щодо креативної людини та
громадянина. Прогнозовано, що в недалекому майбутньому за-
лежно від збереження кодово-пізнавальної інформації саме кре-
ативна особистість буде вважатися безсмертною в цифровому
форматі кіберсучасності.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.С.34. Політичний акціонізм у контексті теорії соціальної

дії: автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.01 / В. М. Ба-
викіна; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків,
2020. – 18 с. – укp.

Здійснено концептуалізацію феномена політичного акціонізму
як форми соціальної дії. Виявлено місце політичного акціонізму
в контексті соціальних, художніх і перформативних практик.
Проаналізовано причини виникнення політичного акціонізму в
різних країнах, установлено кореляцію між процесом розвитку
політичного акціонізму та політичним устроєм суспільства. До-
ведено, що найпотужніше акціонізм розвивається в суспільствах
із квазідемократичними політичними режимами, що характери-
зуються тенденцією до авторитаризму у формуванні стратегій
політичної влади, наявністю процесу естетизації політики у фор-
муванні офіційної державної ідеології, узурпацією політичної
влади, жорсткою регламентацією публічного простору, контро-
лем над медіасферою, порушенням державними соціальними ін-
ститутами принципів базових демократичних свобод. Розкрито
специфіку здійснення та сприйняття мистецьких політичних ак-
цій у сучасному українському суспільстві на основі результатів
проведеного експертного неформалізованого онлайн-інтерв’ю
«Особливості функціонування політичного акціонізму в сучасно-
му українському суспільстві» (2017 – 2018 рр.). Зазначено, що
важливим результатом проведення експертного інтерв’ю стало
визначення особливостей функціонування політичного акціоніз-
му в сучасному українському мистецтві як форми соціальної дії.

Шифр НБУВ: РА445687
2.С.35. Популяризація читання художньої літератури в ук-

раїнських засобах масової комунікації: автореф. дис. ... канд.
наук із соц. комунікацій: 27.00.01 / В. В. Хміль-Чуприна;
Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2020. –
19 с.: рис. – укp.

З’ясовано, що популяризація читання поєднує складові, які
належать до різних дисциплінарних парадигм, що зумовлено
складною природою об’єкта популяризації. Доведено, що акту-
альною є медійна активність різноманітних інститутів інфра-
структури читання. ЗМК можуть бути залучені для пропагуван-
ня читання, реклами і промоції книжкових видань у межах
парадигми видавничого маркетингу та для формування інтересу
до читання і культури читання у межах гуманітарної парадигми.
На підставі аналізу наукової літератури щодо різних аспектів
ролі ЗМК у популяризації читання теоретично обгрунтовано, що
цей процес може мати у медіа форми прямої реклами книжкової
продукції, опосередкованої реклами і промоції художньої літе-
ратури, а також непрямого пропагування читання. Розглянуто
жанрову палітру прямої реклами та промоції книжкової продук-
ції у медіа. Висвітлено і проаналізовано форми опосередкованої
реклама та промоції художньої літератури у ЗМК. З’ясовано,
що серед засобів опосередкованої реклами книжок найбільш по-
пулярними є публіцистичні матеріали на літературну тематику,
інтерв’ю з письменниками, інтерактивні ігрові форми, інтер-
нет-ресурси для обговорення художньої літератури. Простеже-
но шляхи непрямого пропагування читання у медіа, під якими
розуміються літературні ремінісценції у журналістських мате-

ріалах, а також згадування літературних феноменів і читання
лідерами громадської думки у процесі інтерв’ю. Доведено потен-
ціал ЗМК у популяризації читання і налагодженні ефективної
комунікації між різноманітними соціальними інститутами, що
беруть участь у цьому процесі: освітніми закладами, бібліотеч-
ними установами, книговидавничими і книготорговельними орга-
нізаціями.

Шифр НБУВ: РА447997
2.С.36. Соціологічні аспекти використання Інтернету у по-

всякденному житті українського студентства: автореф. дис. ...
канд. соцiол. наук: 22.00.04 / Я. В. Хміль; Львівський нац.
ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с. – укp.

Наведено результати соціологічної концептуалізації процесів
використання Інтернету у повсякденній віртуальній життєдіяль-
ності його користувачів в контексті філософської дихотомії сві-
домості та діяльності. Запропоновано концепт «віртуальна по-
всякденність», який застосовано в соціологічному аналізі вірту-
ального повсякденного життя студентів-користувачів Інтернету.
Відповідно до концепту віртуальну повсякденність студентів роз-
глянуто у двох вимірах, репрезентованих Інтернет-свідомістю та
Інтернет-практиками. Здійснено дефініювання основних понять,
які складають цей концепт, а також сформульовано його головні
теоретичні положення, валідність яких було апробовано в автор-
ському емпіричному дослідженні особливостей використання Ін-
тернету студентами у їх повсякденному житті. Представлено ре-
зультати дослідження повсякденного використання Інтернету
студентами Львівського національного університету ім. Івана
Франка. Дослідження реалізоване на основі адаптованих несу-
перечливих теоретичних положень структурного функціоналізму
та феноменологічної парадигми, а також соціології повсякденно-
сті П. Штомпки. На підставі одержаної соціологічної інформації
запропоновано низку рекомендацій для підвищення рівня мене-
джменту користування Інтернетом та ефективності навчального
процесу в умовах посилення дії тенденції до віртуалізації та
переходу на дистанційне навчання внаслідок пандемії коронаві-
русу COVID-19.

Шифр НБУВ: РА448626
2.С.37. Формування соціального підприємництва в контексті

соціальних проблем (на прикладі Закарпатської області): ав-
тореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / О. В. Кацьора;
НАН України, Інститут соціології. – Київ, 2021. – 19 с. –
укp.

Дисертацію присвячено з’ясуванню особливостей формування
та функціонування соціального підприємництва у контексті со-
ціальних проблем. Розглянуто теоретичні підходи до вивчення
соціального підприємництва, а також специфіку соціальної від-
повідальності бізнесу та її відмінність від соціального підприєм-
ництва. Теоретично обгрунтовано функції соціального підприєм-
ництва, а також окреслено роль неприбуткових організацій в
діяльності соціального підприємництва. Уточнено суть поняття
«соціальне підприємництво». Описано основні методологічні по-
ложення соціологічного знання щодо соціальних проблем, які
розвиваються в межах об’єктивістських і суб’єктивістських тра-
дицій. Розкрито поняття, структура, види, стадії розвитку соці-
альних проблем, а також основні способи їх вирішення. Охарак-
теризовані основні соціальні проблеми Закарпатської обл. За
результатами описового кейс стаді представлені особливості
функціонування та діючі моделі соціального підприємництва в
Закарпатті. Шляхом експертного опитування виявлено проблеми
його діяльності та перспективи розвитку в регіоні.

Шифр НБУВ: РА448084
Див. також: 2.У.264, 2.Ф.464, 2.Х.771, 2.Ч.1138, 2.Ч.1158

 

8



Історія. Історичні науки

(реферати 2.Т.38 –  2.Т.91)

2.Т.38. Олена Апанович у науковому та громадському житті
України другої половини XX ст.: автореф. дис. ... канд. іст.
наук: 07.00.01 / С. В. Савченко; Київський ун-т ім. Б. Грін-
ченка. – Київ, 2020. – 16 с. – укp.

Увагу приділено актуальній для української біографістики те-
мі: комплексному висвітленню життєвого шляху та дослідженню
наукової, архівної та громадської діяльності Олени Апанович.
Зазначено, що дослідження надало змогу виділити основні етапи
життя, прослідкувати еволюцію світогляду, уточнити наявну в
українській історіографії періодизацію наукової діяльності
О. Апанович. Зауважено, що вона зробила вагомий внесок в
історію та джерелознавство українського козацтва, вивчення ко-
зацького літописання та рукописної книги, дослідження біогра-
фії В. І. Вернадського, відродила маргіналістику. Працюючи в
академічному Інституті історії України, вчена стала важливим
суб’єктом трансформацій в історичній науці і громадському жит-
ті України другої половини ХХ ст. Її наукова та громадська
праця з історії і пам’яток українського козацтва давала поштовх
до зростання національної самосвідомості в Україні. Про це
свідчить її участь у проєкті заповідника на Хортиці. Зазначено,
що вивчення архівної діяльності О. Апанович показало, що вона
провадила значну роботу з упорядкування та публікації доку-
ментальних фондів ЦДІА УРСР та відділу рукописів ЦНБ АН
УРСР. Була активною і в жіночому русі у 1990 рр. Плідною
була праця О. Апанович як керівника секції історичних
пам’яток Київської організації УТОПІК.

Шифр НБУВ: РА445637
2.Т.39. Фергад Туранли: бібліогр. покажч.: віншування до

60-річчя з дня народж. / уклад.: Ю. М. Суховець; Національ-
ний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ: Ки-
єво-Могилянська академія, 2020. – 74 с.: іл., фот. – укp.

Вміщено відомості про основні віхи життя та творчого шляху
українського історика і мовознавця Туранли Фергада Гардашкан
Оглу. Подано інформацію щодо основних результатів його на-
уково-педагогічної та громадської діяльності. Наведено хроноло-
гічний покажчик друкованих праць ученого.

Шифр НБУВ: ВА850505
Див. також: 2.Т.65, 2.Т.81
2.Т.40. Греки-хіосці на Півдні України (кінець ХVІІІ ст. –

1917 р.): просопографічний портрет етносоціальної спільноти:
автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.06 / В. В. Томозов; НАН
України, Інститут історії України. – Київ, 2021. – 34 с. – укp.

На значній джерельній базі, основу якої складають архівні
документи, створено просопографічний портрет унікальної крев-
носпорідненої етносоціальної спільноти – греків-хіосців, які на-
прикінці XVIII ст. оселилися на Півдні України і відігравали
визначну роль в економічному та соціокультурному розвитку
означеного регіону. Доведено, що представники таких родів, як
Маврогордато, Родоканакі, Петрококкіно, Раллі, Аверіно, Ска-
раманга, Севастопуло, Каралі, Сканаві, Ксіда та ін., спираючись
на значні фінансові ресурси, міжнародні зв’язки та чималий
торговельний і посередницький досвід, спромоглися створити
могутні торгово-фінансові імперії, відділення яких розташовува-
лися у провідних економічних центрах по всьому світу – Ліво-
рно, Лондоні, Флоренції, Марселі, Парижі, Константинополі.

Шифр НБУВ: РА448393
2.Т.41. Історична топографія Глухова доби середньовіччя

та ранньомодерного часу: автореф. дис. ... канд. іст. наук:
07.00.01 / Ю. О. Коваленко; Національний університет «Чер-
нігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів,
2021. – 20 с. – укp.

На основі широкого кола актуалізованих писемних, візуаль-
них та речових джерел та історіографічного доробку охаракте-
ризовано планувально-топографічну структуру Глухова доби се-
редньовіччя та ранньомодерногочасу. Визначено вплив природ-
но-географічних факторів на процес формування міської терито-
рії, що знайшло втілення в місцевих мікротопонімах. Розглянуто
роль містоутворюючих факторів, до яких належали природне
середовище, політичні та економічні чинники. Охарактеризовані
головні елементи топографії Глухова давньоруської доби. Ви-
світлено малодосліджений період історії міста після монголо-та-
тарської навали. Розглянуто заселення Глухова та його округи
за доби перебування Чернігово-Сіверщини у складі Речі Поспо-
литої (1618 – 1648 рр.). Проаналізовано процес розбудови
міських оборонних споруд, адміністративної інфраструктури та
житлової забудови. ЗТясовано місце Глухова в системі адмініс-
тративно-територіального устрою та військової організації Укра-
їнської козацької держави. Охарактеризовано зміни у плану-
вально-топографічній структурі Глухова у зв’язку з набуттям

столичного статусу у 1708 р., розбудову мережі будівель держав-
них органів Гетьманщини. Відзначено вплив стихійних лих –
масштабних пожеж 1748 і 1784 рр. на подальший розвиток місь-
кого середовища. Розглянуто сакральну топографію Глухова дру-
гої половини XVII – XVIII ст., розбудову та перебудову куль-
тових споруд, визначено місцезнаходження міських некрополів.

Шифр НБУВ: РА448521
2.Т.42. Княжолуцькі Старицькі (історія одного роду): [мо-

нографія] / О. В. Олексенко; Полтавський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградсько-
го. – Полтава: Астрая, 2021. – 175 с.: рис., табл. –
Бібліогр.: с. 147-175. – укp.

Досліджено рід Старицьких із села Княжа Лука на Полтав-
щині протягом другої половини XVIII – початку XX ст. На
великій джерелознавчій базі простежено генезис роду Стариць-
ких – володільців села Княжа Лука. Встановлено родинні
зв’язки княжолуцьких Старицьких із видатним діячем культури
й театру України М. П. Старицьким. Досліджено генезис помі-
щиків Старицьких, затверджених у дворянстві у Полтавській
губернії. Це були багаті дідичі, яким належали великі земельні
угіддя. Вони – одні з перших українських поміщиків, що у
власних маєтностях розвивали промислове виробництво, будува-
ли винокурні, млини, крупорушки. У XIX ст. представників
роду Старицьких вибирали до повітових земських, губернських
зборів від Хорольського повіту. Досліджено найближче родинне
й сусідське середовище Старицьких, пов’язане з представниками
козацько-старшинських, згодом поміщицьких родів Родзянок,
Ломиковських, Базилевських, Трощинських, Булюбашів.

Шифр НБУВ: ВА852707
2.Т.43. Устав церковний Єрусалимський останньої третини

XV –  другої третини XVII ст.: кодикологічне дослідження
кириличних списків, збережених в Україні: монографія
/ С. А. Волощенко; наук. ред.: Л. В. Тимошенко, О. С. Ох-
ріменко; НАН України, Інститут української археографії та
джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Київ: Ін-т укр.
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського,
2021. – 251 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-220. – укp.

Проведено комплексне кодикологічне дослідження кирилич-
них списків Уставу церковного Єрусалимського останньої трети-
ни XV – другої третини XVII ст. Ці рукописні книги вивчено
як цілісне історичне та культурне джерело. Дослідження ману-
скриптів надало змогу типологізувати наявні списки останньої
третини XV – другої третини XVII ст., виявити спільні та
відмінні риси в побудові структури. Опрацювання філіграней
паперу, письма, художнього оформлення блока та особливостей
його оправлення надало змогу датувати рукописи і визначити
регіони їх переписування. Дослідження осіб переписувачів, за-
мовників і вкладників надало змогу встановити коло людей, які
безпосередньо пов’язані з цими книгами. Реконструкція історії
функціонування кириличних списків Уставу церковного Єруса-
лимського від моменту переписування до часу надходження до
сучасних місць збереження дала розуміння, як вони переміщу-
валися, що зумовлювало це явище, а також як вони повторно
купувалися і вкладалися в інші храми.

Шифр НБУВ: ВА852092
Див. також: 2.Т.68, 2.Т.77

Історія

2.Т.44. Академічні концепції та зовнішньополітичні ініціати-
ви Генрі Альфреда Кіссінджера: автореф. дис. ... канд. іст.
наук: 07.00.02 / О. О. Бурунов; Чернівецький нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 16 с. – укp.

Здійснено комплексне дослідження, що присвячено аналізу
академічних концепцій та зовнішньополітичних ініціатив та їх
взаємозвТязку відомого вченого та дипломата Г. Кіссінджера.
Вивчено основні етапи в історіографії проблеми. Відображено
інтерпретацію, як у вітчизняній, так і у зарубіжній історіогра-
фії, питання основних дипломатичних рішень Г. Кіссінджера та
їх теоретичного підгрунтя. Аргументовано вплив теоретичних по-
глядів Г. Кіссінджера, набутих в університетському середовищі,
на його практичну діяльність в адміністраціях президентів
США. Уточнено роль Г. Кіссінджера та його вплив на форму-
вання зовнішньої політики США за часів президентства Р. Нік-
сона та Дж. Форда; роль Г. Кіссінджера у переговорах відносно
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встановлення дипломатичних відносин США з КНР, завершення
війни у ВТєтнамі, скорочення озброєнь між США та СРСР та
врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Шифр НБУВ: РА448733
2.Т.45. Візантійська імперія і варварський світ у Менандра

Протектора: автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.02
/ О. П. Жданович; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. – Київ, 2021. – 39 с. – укp.

Досліджено взаємини Візантійської імперії й кочових варвар-
ських державних утворень середини VI ст. на основі посольсь-
ких місій, описаних візантійським автором Менандром Протек-
тором. Переклад окремих фрагментів джерела українською мо-
вою здійснено автором і є першим в українській історіографії.
Докладно проаналізовано відомості ранньовізантійського пись-
менника Менандра Протектора стосовно тюркських кочових на-
родів – тюрків і аварів та їх взаємодій з Візантійською імпе-
рією. Хронологічно праця Менандра охоплює події з 558 по
582 рр., періоду, коли виникають кочові державні утворення –
Великий Тюркський та Аварський каганати. Досліджено взаєми-
ни Візантії з тюрками та аварами в другій половині VI ст. з
точки зору ромейського сприйняття. Переглянуто застарілі по-
гляди, розкрито основні недоліки, притаманні працям поперед-
ніх періодів. 

Шифр НБУВ: РА449223
2.Т.46. Діяльність Головного комітету у селянській справі

із підготовки реформи 1861 року в Російській імперії: автореф.
дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / А. А. Савчук; Київський
ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2020. – 17 с. – укp.

Усебічно та комплексно досліджено діяльність Головного ко-
мітету у селянській справі (1857 – 1861 рр.), створеного імпе-
ратором Олександром ІІ з метою підготовки селянської реформи
1861 р. у Російській імперії, що увійшла до історіографії також
і під назвою «Велика реформа». Детально висвітлено ідейну
боротьбу між ліберально та консервативно налаштованими учас-
никами Головного комітету і його структур – Губернських ко-
мітетів і Редакційних комісій, вплив рішень Головного комітету
у селянській справі на вироблення основних положень зазначе-
ної реформи.

Шифр НБУВ: РА445844
2.Т.47. Збірник матеріалів «III –  IV Конгрес сходознав-

ців: до 150-річчя від народження Агатангела Кримського»,
23 –  24 грудня 2020 р. Ч. 1 / Таврійський нац. ун-т
ім. В. І. Вернадського, Конгрес сходознавців: до 150-ї річниці
від дня народження Агатангела Кримського. – Б. м., 2020. –
182 с.: рис. – укp.

Представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, пода-
них на ІІІ – ІV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня
народження Агатангела Кримського), який відбувся на базі Тав-
рійського національного університету імені В. І. Вернадського
23 – 24 грудня 2020 р. Розглянуто питання історії Давнього
Сходу: персоналії лікарів Давнього Ірану: етнокультурний ас-
пект; сучасні підходи до вивчення проблем історії Сходу у
шкільному курсі всесвітньої історії; інформаційний формат
культури Давнього Сходу: аксіологія проблеми; легізм як чин-
ник централізованої монархії. Увагу приділено вивченню історії
та культури країн близького та середнього Сходу. Акцентовано
увагу питанням шсторії та культури країн євразійського степу.
Розглянуто питання шсторії та культури країн азіатсько-тихо-
океанського регіону. Розкрито питання Криму: історія, культура
та сучасність.

Шифр НБУВ: В358687/1
2.Т.48. Збірник матеріалів «III –  IV Конгрес сходознав-

ців: до 150-річчя від народження Агатангела Кримського»,
23 –  24 грудня 2020 р. Ч. 2 / Таврійський нац. ун-т
ім. В. І. Вернадського, Конгрес сходознавців: до 150-ї річниці
від дня народження Агатангела Кримського. – Б. м., 2020. –
240 с.: рис., табл. – укp.

Представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, пода-
них на ІІІ – ІV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня
народження Агатангела Кримського), який відбувся на базі Тав-
рійського національного університету ім. В. І. Вернадського
23 – 24 грудня 2020 р. Розкрито питання сучасного Сходу.
Визначено східні мотиви в українському і європейському літера-
турознавстві. Акцентовано увагу питанням сходнознавства у су-
часному медіапросторі. Розглянуто питання круглого столу:
Крим – кримський – кримське. Визначено сучасні методики
викладання східних мов та літератури.

Шифр НБУВ: В358687/2
2.Т.49. Канадознавство: мова і суспільство: колект. моно-

графія / Н. Данилюк, І. Калиновська, І. Козюра, Е. Коляда,
Л. Марчук, І. Накашидзе; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Укра-
їнки. – Луцьк: Вежа-Друк, 2021. – 202 с. – (Канадознав-
ство). – укp.

Зосереджено увагу на суспільних, освітніх і філологічних ас-
пектах канадознавчих студій. Висвітлено дослідження суспіль-
них і мовознавчих вимірів канадознавства, аналіз українсько-ка-
надської освітньої спадщини, вивчення літературних аспектів ка-
надознавства. Досліджено розвиток місцевого самоврядування в
Канаді, становлення і розвиток канадського варіанту англійської

мови. Охарактеризовано тексти українських народних пісень
про еміграцію до Канади і США, реалізацію концепту душа та
духовність у публіцистичній і поетичній творчості І. Огієнка.
Розкрито літературний портрет Б. Олександріва, проаналізовано
просвітницьку подорожню прозу Я.-Б. Рудницького.

Шифр НБУВ: ВА852142
2.Т.50. Німецький вектор у зовнішній політиці США в роки

Першої світової війни (1914 –  1918 рр.): автореф. дис. ...
канд. іст. наук: 07.00.02 / Г. І. Казаков; НАН України, Чер-
нівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці,
2021. – 20 с. – укp.

На основі широкого кола джерел здійснено аналіз проблеми
німецького вектору узовнішній політиці США періоду Першої
світової війни, трансформацій позиції американського уряду та
суспільства щодо Німеччини та її дій на різних етапах війни,
ролі Німеччини в розбудові зовнішньополітичного курсу США
у 1914 – 1918 рр. Визначено, що незважаючи на оголошення
нейтралітету влітку 1914 р., одним з ключових векторів, у ме-
жах яких розвивалася американська зовнішня політика, постала
Німеччина. Проаналізований масив історичних джерел дозволяє
засвідчити про прояви «німецької політики» у більшості зовніш-
ньополітичних питань, які постали перед США у 1914 –
1918 рр. Увагу приділено питанням «необмеженої підводної вій-
ни» та американо-німецьких переговорів із мирного урегулюван-
ня конфлікту. Приділено увагу і менш обширним, але вагомим
аспектам взаємин: протистоянню США та Німеччини на міжна-
родній арені; ролі американо-німецької торгівлі та її місця в
розбудові зовнішньої політики США, політиці щодо німецької
діаспори в США, гуманітарній місії щодо Німеччини та окупо-
ваних нею країн. Розкрито роль американо-німецьких взаємин в
укладанні перемир’я та завершенні Першої світової війни.

Шифр НБУВ: РА448807
2.Т.51. СРСР в Афганістані (1978 –  1991 рр.): остання

спроба експорту соціалізму: монографія / О. Л. Коваль-
ков. – Харків: Мачулін, 2021. – 613 с. – Бібліогр.: с. 525-
609. – укp.

На основі аналізу широкого кола джерел, наукової і мемуар-
ної літератури й інформації ЗМІ досліджено передумови виник-
нення і розгортання афганської кризи, політику СРСР щодо
Афганістану в 1978 – 1991 рр. Розглянуто міжнародні аспекти
афганської кризи, визначено вплив афганської політики Радян-
ського Союзу на СРСР, Афганістан, держави регіону, міжнарод-
ні відносини на завершальному етапі «холодної війни».

Шифр НБУВ: ВА852291
2.Т.52. Стратеги у політичному житті Афін V ст. до н. е.:

автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / С. І. Волканов;
Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. –
16 с. – укp.

Розглянуто ступінь впливу колегії стратегів на політичне жит-
тя Афін V ст. до н. е. Колегія стратегів досліджується у своєму
розвитку з 501/0 рр. до н. е. до 404 р. до н. е. Порушено такі
важливі питання, як: військова реформа в Афінах у 501/0 рр.
до н. е., владні повноваження полемарха і стратегів, вплив ре-
форм обрання архонтів (487/6 рр. до н. е.) та Ефіальта (462/1 рр.
до н. е.) на посилення колегії стратегів, місце стратегів у полі-
тичній боротьбі в Афінах, тлумачення формул
στρατηγο⋅ζ ε

.
ξ α

.
πα ⋅ ντων (дослівно «стратег з усіх»),

δε⋅κατοζ αν
.
το⋅ζ (десятий) та механізм обрання двох стратегів з

однієї філи, на чому базувалося видатне місце стратегів в Афі-
нах, особливо на прикладі Перікла. Обгрунтовано твердження,
що повноваження Перікла на посаді стратега не мали екстрао-
рдинарного характеру.

Шифр НБУВ: РА448541
2.Т.53. Томас М. Приймак: бібліогр. покажч. / уклад.:

Н. Заворотна, М. Чернявська; НАН України, Інститут історії
України, Альбертський університет, Центр досліджень історії
України імені Петра Яцика. – Київ: Ін-т історії України НАН
України, 2021. – 142 с.: іл., фот. – укp.

Ілюстрований бібліографічний покажчик містить бібліографіч-
ні описи праць канадського історика українського та польського
походження Томаса М. Приймака. Робота також містить розши-
рений вступ українською та англійською мовами, що розповідає
про наукові зацікавлення та академічне життя вченого. Деталь-
ний хронологічний покажчик містить анотації та доповнюється
допоміжними, абетковим та предметним покажчиками. Наведено
ілюстрації, фотографії, іменний покажчик та покажчик періо-
дичних видань.

Шифр НБУВ: ВС68486
2.Т.54. Українці в Китаї (перша половина XX ст.): енцик-

лопед. довід. / уклад.: В. А. Чорномаз. – Одеса: Гельветика,
2021. – 631, [13] с.: іл. – укp.

Представлено історію формування та розвитку українського
громадсько-політичного та культурного життя на терені Китаю в
першій половині XX ст. Надано інформацію про українські гро-
мадські організації, що існували у зазначений час, українську
пресу, театральну й хорову діяльність, персоналії визначніших
українських громадських діячів у Китаї тощо. Увічнено пам’ять
про українських патріотів, доля яких була пов’язана з Китаєм.

Шифр НБУВ: ВС68525

Історія. Історичні науки 
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2.Т.55. World history. Ancient world: historical dictionary for
students in higher education / L. B. Kulykova. – Kherson:
KSMA, 2020. – 772 p.: phot. – (World history). – Бібліогр.:
с. 752-757. – англ.

Словник, спеціально розроблений та підготовлений англій-
ською мовою, є складовою частиною навчального комплексу до
курсу «Всесвітня історія», що складається з програми курсу,
чотирьох навчальних посібників у вигляді курсів лекцій і слов-
ників до основних розділів: «Стародавній світ», «Середні віки»,
«Новий час», «Сучасний світ (XX – XXI ст.)». Метою звер-
нення до історичного словника має стати не тільки прагнення
збільшити обсяг знань з всесвітньої історії, а й розширити межі
світогляду, розвинути здатність розуміти і аналізувати історичні
явища і події. Читання словників, постійне звернення до них
також підвищує культуру мовлення, професійну загальну куль-
туру людини, сприяє розвитку логічного мислення. Розміщено
різноманітний довідковий матеріал з античної історії. 

Шифр НБУВ: ІВ228505
Див. також: 2.Т.75, 2.Т.78, 2.Ф.461, 2.Х.915

Історія Європи

2.Т.56. Відносини Польщі з Литвою, Білоруссю та Украї-
ною 450 років після Люблінської унії / Д. Вільчевський,
І. Гурак, А. Гіль, Г. Казенас, А. Кучинська-Зонік, У. Е. Снап-
коуський, Б. Станкевіч, Т. Стемпнєвський, Б. Сурмач, А. Та-
таренко, К. Федоровіч; ред.: Т. Стемпнєвський, Б. Сурмач;
пер.: О. Семенюк. – Київ: Ніка-Центр, 2020. – 167 с. – укp.

Висвітлено історичне значення Люблінської унії 1569 р., що
поклала початок Республіці Обох Націй (Речі Посполитій) –
державі, яка складалася з Корони Королівства Польського та
Великого князівства Литовського. Не варто забувати, що згадка
про великий державний організм, яким була Річ Посполита,
по-різному функціонує в пам’яті держав, які є її спадкоємиця-
ми. Потрібно докласти ще багато зусиль як в історичній, так і
в політичній площині, щоб сформувати спільне бачення минуло-
го держав, які колись були частиною Республіки Обох Націй.
Згідно із задумом редакторів, це видання має відобразити дух
колишньої Речі Посполитої, але в сучасній версії, версії XXI ст.

Шифр НБУВ: ВА852484
2.Т.57. Громадсько-політична, дипломатична та державна

діяльність Драгана Цанкова: автореф. дис. ... канд. іст. наук:
07.00.02 / М. Л. Крютченко; Дніпровський нац. ун-т ім. Оле-
ся Гончара. – Дніпро, 2021. – 20 с. – укp.

Досліджено історичну постать Д. Цанкова на тлі епохи кінця
XIX – початку ХХ ст. у Болгарії. Вивчено діяльності політика
у громадській, політичній, дипломатичній та державній сферах.
Уперше проаналізовано громадсько-політичну, дипломатичну та
державну діяльність Д. Цанкова. Висвітлено піки зацікавленості
та характер ставлення політичних опонентів, болгарської та між-
народної громадськості до постаті громадського діяча. Проаналі-
зовано образ Д. Цанкова в болгарській та закордонній пресі.
Простежено еволюцію політичних поглядів діяча протягом його
життя. Досліджено роль Д. Цанкова у розбудові багатопартійної
системи Болгарії. З’ясовано внесок політика в державотворчі
процеси та визначено особливості роботи неофіційної диплома-
тичної місії у країнах Західної Європи в 1876 – 1877 рр. Ви-
вчено діяльність Д. Цанкова в еміграції.

Шифр НБУВ: РА448794
2.Т.58. Річард ІІ Плантагенет: політичні практики та кон-

цепція правління: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02
/ В. В. Чепіженко; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечнико-
ва. – Одеса, 2021. – 16 с. – укp.

Здійснено комплексну реконструкцію політичних практик та
концепції правління англійського середньовічного монарха Рі-
чарда ІІ Плантагенета. Проведено дискурсивний аналіз широко-
го масиву джерел і визначено історіографічну ситуацію за те-
мою. Створено історичний портрет Річарда ІІ на тлі епохи. За-
пропоновано новий підхід до визначення «особистісної» чи «пер-
сональної» монархії на прикладі правління Річарда ІІ. Розвину-
то ідею існування англійської «композитарної монархії». Увагу
акцентовано на формуванні Річардом ІІ власного affinity та роз-
ширенні ролі household, «ірландському», «імперському», «хрес-
тоносному» та «миротворчому» проектах короля. Окремо роз-
глянуто питання діапазону читання короля, «політичної теоло-
гії», потестарної імагології, символізму, «політичної мови», ген-
дерних стереотипів, церемоніальної літургії та інших аспектів
репрезентативних та візуальних практик Річарда ІІ.

Шифр НБУВ: РА448608
Див. також: 2.Т.73

Історія України

2.Т.59. Валентин Отамановський –  революціонер, вчений,
організатор науки: [монографія] / І. Ю. Робак, З. С. Сав-

чук. – Харків: Колегіум, 2013. – 182 с.: іл. – Бібліогр.:
с. 166-181. – укp.

Висвітлено життєвий шлях і творчість видатного вітчизняного
громадсько-політичного діяча доби Української революції, а в
подальшому – визначного вченого В. Д. Отамановського. Впер-
ше розглянуто деякі цікаві факти його біографії.

Шифр НБУВ: ВА852177
2.Т.60. Волинь у європейському геополітичному та культур-

ному просторі: вибрані питання: колект. монографія
/ W. Mкdrzecki, С. Панишко, Б. Гудь, О. Добржанський,
М. Філіпович, М. Кучерепа, M. Szumiіo, P. Cichoracki, О. Ка-
ліщук, О. Разиграєв, P. Goіdyn, J. Durka, P. Libera, О. Сав-
чук, А. Смирнов,  Халак, Л. Стрільчук, Ю. Пасічник,
Я. Ярош; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, Генеральне
консульство Республіки Польща в м. Луцьку. – Одеса: Гель-
ветика, 2021. – 391 с.: іл., табл. – укp.

Волинь належить до тих регіонів України, які займають осо-
бливе місце в українській та європейській історії. З часів серед-
ньовіччя і до нині волинський край перебував у складі Київської
Русі, Галицько-Волинської держави, Речі Посполитої, Росій-
ської імперії, Другої Речі Посполитої, СРСР. Нині Волинь не-
від’ємна частина незалежної України. Розглянуто спірні питання
«окупація» чи «приєднання» Волині як поняття сучасної укра-
їнської історіографії міжвоєнного періоду. Охарактеризовано
становлення автокефального руху на Волині на початку нацист-
ської окупації. Досліджено Волинь у сучасній міждержавній
польсько-українській взаємодії. Проаналізовано регіональні осо-
бливості політичної конкуренції партій у Волинській обл.
(2006 – 2015 pp.).

Шифр НБУВ: ВА852377
2.Т.61. Громадсько-політична і культурно-просвітницька ді-

яльність Арсена Річинського (1892 –  1956): автореф. дис. ...
канд. іст. наук: 07.00.01 / О. Р. Кравчук; Тернопільський нац.
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. –
19 с. – укp.

Комплексно й усебічно досліджено громадсько-політичну та
культурно-просвітницьку діяльність А. Річинського (1892 –
1956). Проаналізовано стан наукової розробленості теми в істо-
ріографії, джерельну базу, методологічні засади. Висвітлено ро-
динне та навчально-виховне середовище, початковий період гро-
мадсько-політичної, культурно-просвітницької і фахової праці
діяча. Визначено внесок А. Річинського в українізацію церков-
ного життя. Розкрито його роль в організації діяльності «Плас-
ту» на Волині. Досліджено членство у підпільних організаціях,
причини арештів, переслідувань і заслання. Показано участь
А. Річинського у функціонуванні «Просвіти». Проаналізовано
його публіцистичну та видавничу діяльність. 

Шифр НБУВ: РА450431
2.Т.62. Громадсько-політична та державотворча діяльність

Михайла і Богдана Горинів (1962 –  1998 рр.): автореф. дис. ...
канд. іст. наук: 07.00.01 / Б. Д. Вербицький; Київський нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Висвітлено комплексне дослідження громадсько-політичної та
державотворчої діяльності братів Горинів (1962 – 1998 рр).
Вивчено формування світогляду братів Горинів, розкрито їх гро-
мадську роботу та політичну кар’єру. Простежено роль братів-
дисидентів у розгортанні мережі розповсюдження самвидаву та
визначено вплив репресивної політики радянської влади на жит-
тя родини Горинів. Встановлено, що громадсько-політична ді-
яльність братів Горинів мала визначальний вплив на здобуття
Україною державної незалежності. Проаналізовано парламент-
ську діяльність Михайла та Богдана Горинів. Простежено основ-
ні віхи партійної розбудови Народного Руху України, Україн-
ської республіканської партії та Республіканської християнської
партії за участі Горинів.

Шифр НБУВ: РА449231
2.Т.63. Громадсько-політичні організації і влада в підросій-

ській Україні (1905 р. –  лютий 1917 р.): автореф. дис. ...
д-ра іст. наук: 07.00.01 / В. О. Магась; Кам’янець-Поділь-
ський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський,
2021. – 32 с. – укp.

Комплексно охарактеризовано діяльність громадсько-політич-
них організацій в підросійській Україні у 1905 – 1917 рр. та
їх взаємовідносини з владою. Проаналізовано особливості транс-
формації державно-правової системи Російської імперії, законо-
давче регулювання діяльності громадсько-політичних організацій
та процеси формування громадянської ідентичності населення.
Розглянуто діяльність громадсько-політичних об’єднань. Показа-
но, що вірнопідданські та лоялістські організації одержували від
влади сприяння та можливість легалізації. Натомість опозиційні
об’єднання переслідувалися. Відзначено, що влада не скорис-
талися можливістю для налагодження діалогу з організованою
громадськістю.

Шифр НБУВ: РА448649
2.Т.64. Домініканський орден у Львівській архідієцезії в

другій половині XIX –  середині 40-х рр. XX ст.: автореф.
дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / А. Р. Гуменяк; Прикарпат-
ський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ,
2020. – 19 с. – укp.
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Вивчено особливості діяльності Домініканського ордену в
Львівській архідієцезії в другій половині ХІХ – середині
40-х рр. ХХ ст., одного з найбільш впливових чернечих згро-
маджень Римо-католицької церкви. Проаналізовано територіаль-
но-адміністративний поділ, історію організації та функціонуван-
ня, основи духовності й становлення мережі монастирів ордену
в регіоні. У контексті розгляду релігійного життя Домінікан-
ського ордену досліджено складові монастирського повсякдення
й основні аспекти душпастирської та місіонерської діяльності.
Проаналізовано аграрний сектор, промисли та фінансовий роз-
виток як важливі напрями господарювання згромадження.
Здійснено вивчення освітньої діяльності та неотомістського вчен-
ня Яцека Воронецького як ідейної основи педагогічної праці;
зосереджено увагу на науковій та видавничій справі домініканців.

Шифр НБУВ: РА445468
2.Т.65. Жінки України у Першій світовій війні: історіогра-

фія: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / М. С. Гук;
Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. –
22 с. – укp.

Здійснено комплексне історіографічне дослідження життя жі-
ноцтва у роки Першої світової війни 1914 – 1918 рр. Всебічно
проаналізовано основні етапи, напрями й особливості вивчення
теми. Введено до наукового обігу широке коло нових історіогра-
фічних джерел, які практично не підлягали науковому аналізу.
Визначено основні історико-методологічні засади наукових до-
сліджень проблеми. Відображено інтерпретацію в науковій літе-
ратурі питання жіночого повсякдення, змін у професійній сфері,
громадської і соціальної активності жіноцтва у містах і селах на
українських територіях у складі Австро-Угорської та Російської
імперій. Розкрито провідні тенденції вивчення громадської, бла-
годійної, харитативної, медичної, милосердної діяльності як
окремих жінок, так і цілих організацій. Проаналізовано наукову
ситуацію навколо участі жінок у військових формуваннях Легіо-
ну Українських січових стрільців та армії Російської імперії.
Окреслено на основі наявних праць недостатньо вивчені аспекти,
визначено напрями майбутніх досліджень.

Шифр НБУВ: РА445815
2.Т.66. Історико-статистичний опис поселень Верхньодніп-

ровського та Катеринославського повітів / В. М. Заруба; На-
ціональна металургійна академія України. – Дніпро: Ліра,
2018. – 349, [2] с. – укp.

На підставі широкого кола архівних і наявних у вільному
доступі історичних джерел подано детальний історико-статистич-
ний опис поселень правобережної частини наддніпрянських по-
вітів Катеринославської губернії від ліквідації Запорізької Січі
до 1 січня 1917 р. Долучено вагомий додаток архівних документів.

Шифр НБУВ: СО37780
2.Т.67. Історія України. Серія 2. Літописна історія. Т. 6.

Руські князівства,  Дешт-і-Кипчак і  прилеглі землі
/ С. Д. Федака. – Ужгород, 2021. – 231 с. – укp.

Проаналізовано розвиток князівств України-Русі за доби фео-
дальної роздробленості, коли імперія Рюриковичів зазнала кар-
динальної еволюції від відносно унітарної держави через феде-
рацію і конфедерацію до сукупності кількох окремих суверенних
держав, серед яких надалі намічається тенденція до консоліда-
ції. Ці процеси розглянуто у тісному зв’язку з подіями у сусід-
ніх регіонах – половецькій державі Дешт-і-Кипчак, візантій-
ському Кримові, Закарпатті у складі Угорського королівства, а
також у ще ширшому геополітичному контексті, зумовленому
хрестовими походами на Близький Схід. Завершено огляд де-
тальною картиною Батиєвої навали, що докорінно змінила ситу-
ацію на всіх українських землях.

Шифр НБУВ: В358694/6
2.Т.68. Козацька доба історії України в османсько-турець-

ких писемних джерелах (друга половина XVI –  перша чверть
XVIII століття): [монографія] / Фергад Туранли; наук. ред.:
Я. С. Калакура; ред.: А. А. Лучик, Ю. М. Кочубей; НАН
України, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського, Львів-
ський нац. ун-т ім. І. Франка, Луганський нац. ун-т ім. Т. Шев-
ченка. – Вид. 2-ге, виправ. й допов. – Київ: Києво-Могилян-
ська академія, 2020. – 607, [12] с.: іл. – Бібліогр.: с. 439-
519. – укp.

На основі широкого спектра залучених до наукового обігу
османсько-турецьких писемних джерел, зокрема турецьких ар-
хівних документів і літописів, уперше комплексно досліджено
інформаційний потенціал, специфіку та значення названих пам’яток
писемності у процесі дослідження історії козацько-гетьманської
України другої половини XVI – першої чверті XVIII ст. Залу-
чено широкий масив українських та інших писемних джерел і
наукової літератури. Конкретизовано головні чинники, якими
керувалися політичні кола Високої Порти у своїх діях стосовно
українського народу загалом і Війська Запорозького зокрема.
Вперше подано історико-правовий аналіз досліджених рукопис-
них документів, згідно з яким засвідчено факт нормативно-пра-
вової мотивації міжнародних документів, укладених між держа-
вами Східної Європи, зокрема дипломатичної діяльності україн-
ських гетьманів. Досліджено причини ухвалення спільних рі-
шень урядових установ України, Туреччини та Криму, зосібна
практичні упровадження цих рішень. Проаналізовано правові

мотивації підписаних у зазначений час договорів, установлено
тривалість терміну їх дії і причинний характер. 

Шифр НБУВ: ВС68273
2.Т.69. «Колишні люди» в соціально-класовій структурі

українського радянського суспільства 1920-х –  1930-х рр.:
автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / А. А. Шмалюх;
Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси,
2020. – 20 с. – укp.

На основі аналізу широкої джерельної бази та з урахуванням
історіографічної спадщини здійснено комплексне, всебічне дослі-
дження дискримінаційної політики радянської влади щодо при-
вілейованих верств дореволюційного українського суспільства в
1920 – 1930-х рр. Досліджено політико-правову основу дискри-
мінаційної політики радянської влади щодо колишніх привілейо-
ваних верств українського суспільства на різних етапах її засто-
сування. Реконструйовано комплекс соціальних відносин дослі-
джуваного періоду та з’ясовано становище «колишніх» у взає-
мозв’язку з іншими соціальними групами. Охарактеризовано
змістовий аспект поняття «колишні люди», розкрито його зміст
в офіційних і неофіційних дискурсах. Акцентовано увагу на
тому, що на рівні буденного розуміння, мовою влади та для
самих представників «соціально чужих» поняття «колишні лю-
ди» мало свою специфіку. Досліджено причини лояльного та
компромісного ставлення радянських партійно-державних орга-
нів до окремих категорій «колишніх людей» у період нової еко-
номічної політики. Висвітлено дискримінацію радянською вла-
дою дітей «колишніх» і специфіку їх соціальної інтеграції.
З’ясовано, що дискримінація «колишніх людей» за ознакою со-
ціального походження мала системний характер, була чітко про-
думаною і цілеспрямованою, здійснювалася на основі радянсько-
го законодавства з метою зміцнення більшовицького режиму та
створення атмосфери загального страху в суспільстві.

Шифр НБУВ: РА445181
2.Т.70. Комплексна трансформація українського Придніпро-

в’я у контексті гідроенергетичного освоєння Дніпра (кін.
ХІХ ст. –  1980-ті рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук:
07.00.01 / О. А. Горбовий; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди». –
Переяслав, 2020. – 22 с. – укp.

Поглиблено, розширено та структуровано історіографію влас-
не історичних дніпровських студій українських науковців. Реалі-
зація гідроенергетичної програми на Дніпрі відбувалася в умо-
вах складної боротьби між транспортним та енергетичним відом-
ствами за воду ріки. Водосховища надали змогу послабити на-
ростаючий тиск індустріалізації на суспільство та екологію ре-
гіону, а водомісткі та менш водоємні галузі господарства, не
дивлячись на конкуренцію між собою, розвиваються спільно.
Соціально-культурна складова гідроенергетичної програми фор-
мувалася у відповідності до суспільних та державних тенденцій
і практик, які існували в цих сферах.

Шифр НБУВ: РА448784
2.Т.71. Культурно-історична спадщина України: перспекти-

ви дослідження та традиції збереження: матеріали III-ої Все-
укр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), 5 – 6 листоп.
2020 р., м. Черкаси: [у 2 ч.]. Ч. 1 / упоряд.: В. М. Лазурен-
ко, І. Ю. Стадник, О. О. Яшан; Черкаська облдерж-
адміністрація, Національна спілка краєзнавців України, Дер-
жавний архів Черкаської області, Національний історико-куль-
турний заповідник «Чигирин», Кам’янський державний істори-
ко-культурний заповідник, Комунальна установа «Обласний ху-
дожній музей» Черкаської обласної ради, Громадська організа-
ція «Національна академія наук вищої освіти України», Чер-
каський держ. технол. ун-т. – Черкаси: Черкас. держ. технол.
ун-т, 2020. – 209 с.: іл., табл. – укp.

Подано інформацію щодо висвітлення пам’яткоохоронної ро-
боти на Черкащині у пресі (1960-ті рр. – початок XXI ст.).
Розглянуто проблеми нових нумізматичних знахідок. Дослідже-
но особливості відображення культурно-історичних традицій
Черкащини 50 – 70-х рр. XX ст. у творчості сільського фото-
художника І. Литвина. Висвітлено основні аспекти гончарного
ремесла на Корсунщині. Описано характерні риси сучасної ук-
раїнської літератури як виду мистецтва. Розглянуто політичну
символіку кольорових революцій через призму візуалізації. До-
сліджено витоки фрескового живопису та мозаїки Київської Русі.

Шифр НБУВ: В358816/1
2.Т.72. Культурно-історична спадщина України: перспекти-

ви дослідження та традиції збереження: матеріали III-ої Все-
укр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), 5 – 6 листоп.
2020 р., м. Черкаси: [у 2 ч.]. Ч. 2 / упоряд.: В. М. Лазурен-
ко, І. Ю. Стадник, О. О. Яшан; Черкаська облдерж-
адміністрація, Національна спілка краєзнавців України, Дер-
жавний архів Черкаської області, Національний історико-куль-
турний заповідник «Чигирин», Кам’янський державний істори-
ко-культурний заповідник, Комунальна установа «Обласний ху-
дожній музей» Черкаської обласної ради, Громадська організа-
ція «Національна академія наук вищої освіти України», Чер-
каський держ. технол. ун-т. – Черкаси: Черкас. держ. технол.
ун-т, 2020. – 191 с. – укp.
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Увагу приділено питанням, що стосуються історії музейних
колекцій і музейної справи, оцінки та доведення автентичності
культурних цінностей, правової охорони історико-культурних
пам’яток, сучасної історії України. Висвітлено актуальні проб-
леми збереження та популяризації першої музейної експозиції в
Україні, присвяченої П. І. Чайковському (м. Кам’янка). Розгля-
нуто вплив освітлення на збереження музейних експонатів, на-
ведено рекомендації з його облаштування. Розкрито особливості
музеєфікації традиційної етнохореографічної спадщини україн-
ців. Досліджено взаємодію українського та польського населен-
ня в Польській Народній Республіці в 50 – 60-х рр. XX ст.
(на матеріалах тижневика «Наше слово»). Проаналізовано соці-
альний стан та економічний процес у селянсько-громадських
об’єднаннях 1917 – 1930-х рр.

Шифр НБУВ: В358816/2
2.Т.73. Лемківщина та лемки в новітній історії Централь-

но-Східної Європи: суспільно-політичний дискурс: автореф.
дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01, 07.00.02 / І. Д. Любчик; НАН
України, Інститут українознавства імені І. Крип’якевича, Інсти-
тут народознавства. – Львів, 2021. – 39 с. – укp.

Вперше узагальнено і класифіковано наявну історіографію та
джерельну базу проблеми дослідження, наголошено на перспек-
тивах її подальшого вивчення. Введено до наукового обігу важ-
ливі, малодоступні і раніше невідомі документи державних, гро-
мадських, приватних архівів, музейних та бібліотечних збірок з
різних країн світу; верифіковано концептуальні засади дослі-
дження лемківського регіону у світлі сучасних наукових підхо-
дів. Обгрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження,
сформовано науково-понятійний апарат, опрацьовано методи до-
слідження проблеми; простежено складні етапи життя на Лем-
ківщині в умовах депортаційних акцій 1940-х рр., здійснених
внаслідок радянсько-польської змови 1944 р. та вказано на їх
територіальні, суспільні, культурницькі та ментальні наслідки.
Вказано механізми збереження української національної ідеї се-
ред лемків/русинів в контексті польсько-чехословацько-радян-
ських режимів. Досліджено місце і значення етнокультурних
аспектів у щоденних практиках вихідців з Лемківщини, дисперс-
но розселених у Центрально-Східній Європі; реконструйовано
чинники на формування/деформування етнічної окремішності
населення регіону, методику її утвердження як складову поль-
ського, словацького і російського політичного курсу; здійснено
рефлексію російської, згодом – радянської, пропаганди спочат-
ку на Лемківщині, а надалі серед депортованих лемків.

Шифр НБУВ: РА448810
2.Т.74. Матеріали IV-ої Всеукраїнської науково-практичної

конференції «Культурно-історична спадщина України: пер-
спективи дослідження та традиції збереження»: 7 – 8 жовтня
2021 р., м. Черкаси, м. Канів: [збірник] / упоряд.: В. М. Ла-
зуренко, І. Ю. Стадник, О. О. Яшан; Черкаська облдерж-
адміністрація, Державний архів Черкаської області, Національ-
на спілка краєзнавців України, Шевченківський нац. заповід-
ник, Національний історико-культурний заповідник «Чиги-
рин», Кам’янський державний історико-культурний заповідник,
Комунальна установа «Обласний художній музей» Черкаської
обласної ради, Черкаський науково-дослідний експертно-кримі-
налістичний центр МВС України, Громадська організація «На-
ціональна академія наук вищої освіти України», Черкаське
регіональне відділення соціологічної асоціації України, Черкась-
кий держ. технол. ун-т. – Черкаси: Гордієнко Є. І., 2021. –
159 с.: іл. – укp.

Розглянуто правові механізми захисту об’єктів культурно-іс-
торичної спадщини на тимчасово окупованій території Автоном-
ної Республіки Крим. Висвітлено новітні тенденції виготовлення
підробок історичних та археологічних артефактів. Проаналізова-
но досвід збереження історико-культурної спадщини у Велико-
британії та Франції. Досліджено філософсько-літературну спад-
щину І. Франка в контексті релігійно-національного самовира-
ження українців. Розкрито особливості дослідження предметів
металопластики часів скіфської доби.

Шифр НБУВ: ВА852696
2.Т.75. Матеріали міжнародної науково-практичної конферен-

ції «Україна. Європа. Світ. Історія та сучасність», 4 –  5 груд-
ня 2020 р.: [збірник] / Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. – Київ: Гельветика, 2020. – 104 с. – укp.

Висвітлено питання боротьби національно-державницьких сил
за проходження призовниками військової служби виключно на
території Української PCP у 1990 – 1991 рр. Розглянуто спад-
коємність більшовицької влади в Україні у 1917 – 1920 рр.
Досліджено питання екологічних рухів у міжнародних відноси-
нах. Описано особливості вирішення національного польського
питання в Російській імперії (кінець XIX – початок XX ст.)
Розглянуто спорт як інструмент зовнішньої політики в міжна-
родних відносинах. Увагу приділено розвитку історичної науки
в перші повоєнні роки. Розглянуто суб’єктивізм істориків у ви-
значенні координат історичного дослідження. Досліджено етно-
політичні орієнтації українців / русинів Карпатського регіону в
1918 – 1919 рр. Акцентовано увагу на партійному чиннику
розбудови сучасного політичного простору України. Визначено

вплив засобів масової інформації на процес політичного констру-
ювання суспільства.

Шифр НБУВ: ВА852074
2.Т.76. Мукачівська єпархія та Галицька митрополія: інсти-

туційні та особистісні взаємини між греко-католицькими про-
вінціями та їхнім кліром (1919 –  1991): автореф. дис. ... канд.
іст. наук: 07.00.01 / М. А. Майороші; Львівський нац. ун-т
ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 22 с. – укp.

Висвітлено взаємини між двома греко-католицькими провінці-
ями – Галицькою митрополією та Мукачівською єпархією.
Здійснено дослідження як інституційних відносин між церковни-
ми спільнотами, так і особистісних взаємин між їх кліром. Хро-
нологічні межі дослідження охоплюють 1919 – 1991 рр. Про-
аналізовано основні аспекти взаємин між двома церковними ін-
ституціями в контексті проведення реформи ЧСВВ в Мукачів-
ській єпархії галицькими монахами-василіанами, розкрито їх мі-
сійну та культурно-просвітницьку діяльність, розглянуто взаєми-
ни митрополита А. Шептицького із представниками закарпат-
ської духовної та світської інтелігенції. Досліджено також від-
носини між Галицькою митрополією та Мукачівською єпархією
через призму трагічних подій Другої світової війни та репресив-
ної політики радянської держави, яка була націлена на ліквіда-
цію Греко-Католицької Церкви як інституції. Висвітлено фено-
мен «катакомбної Церкви», а саме співпрацю духовенства обох
провінцій в умовах підпілля. Увагу присвячено постаті митропо-
лита Йосифа Сліпого та його відносинам з священиками Мука-
чівської єпархії в умовах ув’язнення. Прослідковано, як особис-
тісні взаємини між кліром «Церкви мовчання» вплинули на по-
дальшу долю ГКЦ і, особливо, процес її легалізації.

Шифр НБУВ: РА450903
2.Т.77. Описово-статистичні джерела з історії України

останньої чверті XVIII –  першої половини XIX ст.: автореф.
дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.06 / І. В. Петрова; Запорізький
нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 35 с. – укp.

Розглянуто комплекс описово-статистичних джерел з історії
України останньої чверті XVIII – першої половини ХІХ ст., що
з’явилися в результаті проведення картографічних, геодезичних
та описових робіт, становлення системи адміністративного облі-
ку населення у Російській імперії. Досліджено методику упоряд-
кування описово-статистичних документів, їхню джерельну базу,
атрибуцію та рівень інформативної репрезентативності джерел.
Увагу приділено здійсненню комплексної та неупередженої оцін-
ки описово-статистичних документів останньої чверті XVIII –
першої половини ХІХ ст. як історичних джерел. Уперше рекон-
струйовано джерельну базу військово-топографічних, економіч-
них приміток до картографічних матеріалів Генерального межу-
вання; уведено до наукового обігу раніше не задіяні різновиди
військово-топографічних описів. З’ясовано вплив різних форм
землеволодіння (приватного, державного, вакуфного) на прове-
дення межування в окремих (національних) регіонах Російської
імперії. Проаналізовано діяльність межових контор (Слобід-
ської, Катеринославської (Новоросійської), Таврійської, Бесса-
рабської), встановлено шляхи вдосконалення роботи цих уста-
нов (збільшення штатного розпису, запровадження методів ма-
теріального стимулювання робітників, використання різних ме-
тодик обрахування земельної площі). Розкрито визначення по-
няття «описово-статистичні джерела». Окреслено риси, прита-
манні досліджуваній групі історичних джерел. Висвітлено проб-
лему вдосконалення матеріально-технічної бази проведення топо-
геодезичних досліджень та межувальних робіт у Російській ім-
перії; умови праці співробітників межових контор та місцевих
землемірів. Розглянуто питання становлення системи підготовки
військових топографів та співробітників межових контор.

Шифр НБУВ: РА445645
2.Т.78. Податкова політика Російської імперії середини

ХІХ –  початку ХХ ст. (на матеріалах Чернігівської губернії):
автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. В. Гулак; Нац.
ун-т «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. – Черні-
гів, 2021. – 19 с. – укp.

Увагу приділено комплексному дослідженню розвитку подат-
кової політики, у тому числі характерним рисам та особливостям
модернізації податкової системи на матеріалах Чернігівської гу-
бернії в середині ХІХ – на початку ХХ ст. Досліджено теоре-
тичний аспект становлення податків та податкової системи в
цілому. Висвітлено характерні риси податкової системи Росій-
ської імперії такі, як відставання Російської імперії від передо-
вих європейських держав за рівнем розвитку податкових відно-
син; недостатній обсяг надходжень до бюджету, що був необхід-
ним для фінансової стабільності держави; слабкий розвиток фі-
нансового законодавства та системи центральних і місцевих по-
даткових органів; недосконалість системи прямих та непрямих
податків, пов’язаних з дією подушного податку і відкупної сис-
теми на алкогольні напої. Розглянуто еволюцію системи оподат-
кування. Визначено особливості податкової системи Російської
імперії Чернігівської губернії в контексті загальноімперських ре-
форм та змін у середині ХІХ – на початку ХХ ст. Досліджено
вплив реформування податкової політики російського уряду та
особливості її реалізації в Чернігівській губернії. Показано роль
кредитно-банківських установ у розвитку та становленні
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функціональної податкової системи та виокремлено особливості
в Чернігівській губернії. Проаналізовано основні заходи Мініс-
терства фінансів та зокрема головні напрями реформ міністрів
фінансів у пошуках збільшення наповнення державної скарбниці
та зменшення дефіциту бюджету. Визначено й охарактеризовано
три етапи втілення модернізаційних змін у Російській імперії та
в Чернігівській губернії зокрема. 

Шифр НБУВ: РА448394
2.Т.79. Політика пам’яті в Україні щодо радянських репре-

сій у Західних областях (1939 –  1953): [колект. монографія]
/ В. Баран, В. Даниленко, О. Каліщук, О. Малярчук,
Л. Стрільчук, М. Литвин, В. Ільницький, Р. Давидюк, Д. Вє-
дєнєєв, В. Сергійчук, Л. Хахула, М. Нестайко, Р. Михаць,
Р. Дзюбан, А. Огар, В. Міщанин, Р. Офіцинський, М. Галів,
А. Бойчук; ред.: В. Ільницький; Дрогобицький держ. пед. ун-т
ім. Івана Франка. – Львів: Liha-Pres, 2021. – 424 с. – укp.

Педставлено окремі аспекти проблеми формування політики
пам’яті в Україні щодо радянських репресій у західних областях
(1939 – 1953). Охарактеризовано радянське минуле: стереоти-
пи шсторичної пам’яті. Визначено трагедію в’язнів радянських
тюрем літа 1941 р. у масмедіа незалежної України. Зазначено
непам’ятання та плітику пам’яті в Україні щодо репресій проти
радянських репатріантів (1944 – 1953). Наведено питання со-
ціогуманітаристики західного регіону України в умовах сталін-
ського тоталітаризму. Розкрито оперативні та репресивні заходи
радянської спецслужби щодо греко-католицької конфесії в За-
хідній Україні (1945 – 1953). Наведено історичну пам’ять гре-
ко-католиків у боротьбі за власну церкву й Україну.

Шифр НБУВ: ВА852167
2.Т.80. Полки, сотні та старшина Гетьманщини: довідник

/ В. М. Заруба. – Дніпро: Ліра, 2017. – 619 с. – укp.
Наведено відомості про полки і сотні козацько-гетьманської

України та їх адміністративно-територіальну історію. Висвітлено
персональний склад урядової і неурядової полково-сотенної і
генеральної старшини.

Шифр НБУВ: СО37773
2.Т.81. Православні церковні братства України в історіо-

графії ХІХ –  початку ХХІ ст.: автореф. дис. ... канд. іст.
наук: 07.00.06 / В. І. Менько; Дрогобицький держ. пед. ун-т
ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 18 с. – укp.

Уперше комплексно проаналізовано історію вивчення право-
славних братств Київської митрополії XVI – XVIII ст. в укра-
їнській, польській та російській історичній думці XIX – почат-
ку XXI ст. Мета дослідження – сформувати загальне уявлення
про те, як накопичувалися знання, формувалися теорії, виника-
ли й поширювалися стереотипи у вивченні православних братств
та явища братського руху. Проаналізовано історіографічну базу,
показано специфіку джерельної основи дослідження, а також
висвітлено теоретико-методологічні підходи наукового пошуку.
Комплексно досліджено представлення в історіографії питань
постання та еволюції православних мирянських об’єднань.
Здійснено всебічний огляд того, як у науковій історичній літе-
ратурі XIX – початку XXI ст. висвітлювалася участь право-
славних братств у релігійному, суспільлітичному, економічному
та культурному житті XVI – XVIII ст.

Шифр НБУВ: РА448754
2.Т.82. Селянська революція в Наддніпрянській Україні

(1902 –  1922 рр.): автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01
/ Н. А. Ковальова; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького. – Черкаси, 2020. – 40 с. – укp.

На основі аналізу архівних та опублікованих джерел відтво-
рено соціально-політичну боротьбу селянства Наддніпрянської
України перших десятиріч ХХ ст. Досліджено селянську рево-
люцію 1902 – 1922 рр. Розглянуто причини, рушійні сили,
періодизацію та наслідки селянської боротьби. Визначено два
етапи відкритої соціальної боротьби: 1902 – 1907 рр. та
1917 – 1922 рр. Охарактеризовано ставлення до селянської ре-
волюції депутатів І – ІІ Державної думи, політичних партій та
організацій початку ХХ ст., зокрема Об’єднаного дворянства,
СРН, конституційних демократів, ПСР, РСДРП, визначено по-
зицію українських діячів цих партій. Установлено, що господар-
ські відносини селян із поміщиками, за винятком кінця 1917 –
початку 1918 рр., розвивалися на рунті врегулювання умов орен-
ди. На основі аналізу відносин селянства з державою, зокрема
радянською владою (1920 – 1922 рр.), засвідчено, що конфлікт
між сільською громадою і державою сформувався на грунті ви-
лучення продовольства. Селянська політика РКП(б) – КП(б)У
своєю метою мала здійснення продовольчої роботи. Висвітлено
наслідки другого етапу селянської революції.

Шифр НБУВ: РА445183
2.Т.83. Українська еліта Східної Галичини у націєтворчому

дискурсі другої половини ХІХ –  першої половини ХХ сто-
ліття: автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Л. С. Белін-
ська; НАН України, Інститут українознавства імені І. Крип’яке-
вича, Інститут народознавства. – Львів, 2021. – 39 с. – укp.

Здійснено комплексний аналіз ментальності, свідомості й ето-
су, які склали символічний, культурний, соціальний капітал ук-
раїнської еліти Східної Галичини. Зазначено, що в умовах мо-
дернізаційних змін у Західній Європі відбулася композиція еліт,

коли шляхетська культура поєдналася з міщанським етосом. Це
забезпечило розмірений перехід до громадянського суспільства,
націє- та державотворення. В умовах Центральної та Східної
Європи, в тому числі Галичині, еліта зберегла свою культуру у
вигляді освіченої верстви, духовенства, яке виховало світську
інтелігенцію. Інтелігенти як духовна еліта взяли на себе відпо-
відальність за етнос і кропіткою працею формували модерну
націю. Простежено культурні практики низки громадсько актив-
них шляхетських родів Галичини, які виховали духовну еліту у
правничій, економічній, мистецькій, комунікативній сфері. До-
ведено, що, не зважаючи на офіційне скасування шляхетського
стану, його культура когерентно передавалася іншим соціально
спорідненим спільнотам і складала духовну еліту народу. Ігно-
рування шляхетського соціального, культурного, символічного
капіталу, невизнання внеску шляхетського стану у процеси дер-
жавотворення негативно відобразилися на моделі національної
пам’яті українців. Проаналізовано внесок шляхетської страти у
розбудову інфраструктури «повної культури» бездержавної нації
(література, театр, публіцистика). 

Шифр НБУВ: РА450412
Див. також: 2.Т.38, 2.Т.41-2.Т.42, 2.У.248, 2.Ф.486,

2.Ц.954, 2.Ч.1091

Археологія

2.Т.84. Скіфські амазонки в археологічних реаліях: авто-
реф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.04 / О. Є. Фіалко; НАН
України, Інститут археології. – Київ, 2020. – 31 с. – укp.

Здійснено перше комплексне дослідження амазонок Європей-
ської Скіфії. Поховальні пам’ятки скіфських войовниць розгля-
нуто на тлі наративних джерел та виробів зображувального мис-
тецтва. Проаналізовано типи поховальних споруд, склад речово-
го супроводу інасамперед зброї. За характером певних показни-
ків доводиться соціальне розшарування в середовищі амазонок.
Хронологічний діапазон поховальних комплексів жінок-воїнів
визначається в межах другої половини 7-го 2 ст. до н. е. Завдя-
ки огляду бойових поранень, характеру та місця зброї в могилах
жінок та залученню певних аналогій з поховальними комплекса-
ми чоловіків стверджується, що зброя в могилі є особистим
атрибутом скіфського воїна незалежно від гендерної приналеж-
ності небіжчика. Огляд різночасових археологічних та історич-
них джерел Європейської Скіфії та інших територій засвідчив
наявність жінок воїнів від мезоліту і до новітнього часу. 

Шифр НБУВ: РА445303
Див. також: 2.Т.86-2.Т.88

Археологія України

2.Т.85. Археологія фортифікацій давнього Пліснеська: [мо-
нографія] / М. Филипчук, А. Филипчук; Комунальний заклад
Львівської обласної ради «Історико-культурний заповідник
«Давній Пліснеськ». – Львів: Растр-7, 2021. – 168 с.:
рис. – Бібліогр.: с. 153-165. – укp.

Проаналізовано матеріали археологічних досліджень оборон-
них споруд Пліснеського городища – одного з найкраще збере-
жених та найбільш укріплених пунктів слов’янського, а згодом
і давньоукраїнського (руського) періодів Галичини. Основу дже-
рельної бази дослідження складають відомості, одержані в ре-
зультаті розкопок останніх десятиліть (1990, 1993, 1998, 2000,
2007 – 2016, 2018 рр.). Охарактеризовано систему оборони та
місце ліній захисту у структурі давнього Пліснеська.

Шифр НБУВ: ВС68485
2.Т.86. Культ Деметри на Боспорі: VI –  I ст. до н. е.:

автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.04 / Г. В. Вахрамеєва;
НАН України, Інститут археології. – Київ, 2020. – 19 с. – укp.

Здійснено перше комплексне узагальнююче дослідження, при-
свячене історії розвитку культу Деметри в Боспорській державі
впродовж VI – I ст. до н. е. Упорядковано і систематизовано
потужну джерельну базу археологічних матеріалів та інших да-
них, створено каталог найбільш виразних теракот богині та її
дочки на Боспорі. Розроблено оригінальну типологію об’ємних
статуеток і протом Деметри й Кори-Персефони, що суттєво спро-
щує і оптимізує роботу з цією групою джерел, визначено основні
іконографічні типи Деметри та Кори-Персефони. Конкретизова-
но періоди розвитку культу богині землеробства на Боспорі,
продемонстровано цей процес в історичній динаміці. Розглянуто
місце культу в державному пантеоні, родинній релігії та похо-
вальному обряді. Установлено, що присутність варварських пле-
мен у складі Боспорської держави не мала вирішального впливу
на шанування 17 Деметри, особливо в архаїчний та класичний
часи. Пріоритет античних релігійних норм і традицій у культі
Деметри зберігався протягом V – I ст. до н. е.

Шифр НБУВ: РА445304

Історія. Історичні науки 
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2.Т.87. Матеріальна культура Тіри (I –  початок V ст.
н. е.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.04 / О. К. Са-
вельєв; НАН України, Інститут археології. – Київ, 2019. –
16 с. – укp.

Вперше здійснено комплексне узагальнювальне дослідження
матеріальної культури Тіри римського часу. Систематизовано
різні категорії речей (керамічних, металевих, скляних, кістяних
і кам’яних виробів), розроблено їх типологію. Встановлено по-
ходження та часові межі існування речей окремих типів. Визна-
чено специфіку матеріальної культури населення Тіри, напрямки
та динаміку культурних і торговельних зв’язків, вплив Риму та
римських провінцій, а також варварської культури, значення
місцевого виробництва. Розглянуто та конкретизовано деякі пи-
тання історії міста в I – початку V ст. н. е.

Шифр НБУВ: РА445086
Див. також: 2.Т.88

Етнографія

Етнографія сучасних народів

2.Т.88. Духовна культура населення Прикарпаття, Волині і
Закарпаття від найдавніших часів до середньовіччя (вибрані
проблеми): [монографія] / О. Ситник, Р. Коропецький,
О. Томенюк, Я. Яковишина, А. Гавінський, М. Войтович,
М. Бандрівський, Д. Павлів, В. Петегирич, П. Пеняк, Ю. Лу-
комський, В. Гупало, І. Луцик, Н. Булик; упоряд.: О. Томе-
нюк; ред.: Н. Булик; НАН України, Інститут українознавства
імені І. Крип’якевича. – Львів, 2020. – 579 с.: рис. –
Бібліогр. в знесках. – укp.

Пропонована колективна монографія – це результат роботи
працівників відділу археології Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України над темою «Духовна культура
населення Прикарпаття, Волині та Закарпаття від найдавніших
часів до середньовіччя (за археологічними джерелами)», яка
виконувалася в 2018 –  2020 рр. (№ держреєстрації
011811003908). Тема розкриває духовну культуру населення ве-
ликого географічного регіону України. Дослідження духовної
культури передбачає охоплення широкого спектра супідрядних
тем: мобільне мистецтво палеолітичної доби, мистецтво та похо-
вальний обряд неоліту й енеоліту, орнаментика трипільського
посуду; кургани доби бронзи та ранньозалізного віку, могильни-
ки ранньослов’янського і ранньосередньовічного періодів, язич-
ництво та християнство, середньовічне ювелірне мистецтво, істо-
рія досліджень пам’яток духовної культури у XIX – XX ст.
тощо. З метою виконання поставлених проблем працівники від-
ділу археології проводили систематичні польові дослідження із
залученням учених природничого напряму. На особливу увагу
заслуговують дослідження пам’яток палеоліту, курганів енеолі-
ту – бронзи – ранньозалізного віку, поселень культури лій-
частого посуду, архітектурно-археологічне вивчення середньовіч-
них міст. Опрацювання архівних документів археологів XIX –
першої половини XX ст. надало змогу по-новому інтерпретувати
поховальні пам’ятки й окремі артефакти з території заходу Ук-
раїни, відкриті у вказаний період. Вивчено окремі проблеми
виникнення духовної культури та її еволюції у первісного та
середньовічного населення Прикарпаття і Волині, їх світосприй-
няття, релігійні уявлення, обрядово-культові практики, динаміку
культурних трансформацій, починаючи від найдавнішого етапу
до пізнього середньовіччя. Монографія складається з трьох час-
тин, які охоплюють 13 розділів. Першу частину присвячено ду-
ховній культурі населення Прикарпаття та Волині у первісну
добу. Для підготовки розділу «Вияви духовної культури в па-
леоліті на території заходу України» автори опрацювали збірки
стоянок періоду середнього та верхнього палеоліту з території
Поділля і Південно-Західної Волині. Їх головною метою був
відбір та аналіз виробів первісного мобільного мистецтва: різь-
блених фрагментів кістки й каменю, прикрас із мушель тощо.

Шифр НБУВ: ВС68526
2.Т.89. Кулінарна етнологія: кухня семи культур і не тільки:

навч.-метод. посіб. [для студентів спец. 241 Готельно-ресторанна
справа] / С. Е. Баженова, К. О. Белінська, Т. Є. Веселов-
ська; Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. –
Одеса: Гельветика, 2020. – 431 с.: іл. – укp.

Вивчено умови життя, режим і структуру харчування народів
світу. Описано особливості приготування страв і кулінарних ви-
робів у народів Європи, Азії, Ближнього Сходу, Америки, в
арабських країнах. Увагу приділено гастрономічним звичкам,
пристрастям, способам приготування їжі та прийомам подавання

страв до столу. Описано також особливості використання сиро-
вини та харчових продуктів у країнах світу.

Шифр НБУВ: ВА852237
2.Т.90. Міфологічні структури у традиційному весільному

обряді Західної Волині: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав-
ства: 26.00.01 / І. Ю. Шворак; Національна музична академія
України імені П. І. Чайковського. – Київ, 2021. – 16 с. –
укp.

Досліджено специфіку втілення міфологічних структур у ве-
сільному обряді Потур’я – одного з найбільш показових регіо-
нів Західної Волині з точки зору традиційної культури. Дже-
рельною базою слугували друковані видання, рукописні та
аудіоматеріали польових досліджень другої половини XIX –
початку XXI ст. Значну частину аналітичного матеріалу введено
до наукового обігу вперше. У весільному обряді Західної Волині
виділено такі моделі міфологічних структур: сакральне/профан-
не, свій/чужий, лімінальний перехід як символ смерті та пере-
родження, соціально-міфологічна структура. Увагу приділено
вербально-музичному супроводу весілля, його визначній ролі у
міфоритуальному процесі: кодування символічного наповнення
обряду, легітимізація ритуальних дій, трансляція інформації та
відповідного психологічного настрою у драматургії обрядодії.
Розглянуто процеси трансформації міфологічних структур у сьо-
годенній весільній традиції Західної Волині. З’ясовано, що змі-
ни, які відбуваються нині у традиційній культурі регіону, свід-
чать, з одного боку, про її поступове безповоротне зникнення, а
з іншого – про перехід у глобалізовану світову матрицю, де
обряди головним чином зазнають зміщення акцентів із сакраль-
но-ліричної семантики на святково-профанну.

Шифр НБУВ: РА447933
2.Т.91. Традиційний одяг українців Поділля (друга полови-

на ХІХ –  початок ХХІ ст.): історія, класифікація, конструк-
тивно-художні та регіонально-локальні особливості: автореф.
дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.05 / Л. А. Іваневич; НАН
України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етно-
логії імені М. Т. Рильського. – Київ, 2021. – 43 с. – укp.

Вперше здійснено комплексне історико-етнографічне дослі-
дження традиційних строїв українців усіх локальних зон Поділ-
ля другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. (з урахуванням
історії їх створення та трансформації). Використано 64 адмініс-
тративні райони за адміністративно-територіальним поділом, ді-
ючим до 17 липня 2020 р., таких 9 областей, як: Тернопіль-
ської – 8 центрально- і південно-східних районів, Хмельниць-
кої – 14 центральних і південних районів, Вінницької – усі
27 районів, Житомирської – 3 південних райони, Кіровоград-
ської – 3 західних райони, Миколаївської – 1 західний
район, Одеської – 3 північних райони, Черкаської – 3 захід-
них райони, Чернівецької – 2 північних райони. Встановлено,
що подільська народна ноша має субрегіональні (локальні) від-
мінності, які чітко простежуються в межах Буковинського, За-
хідного, Східного й Центрального Поділля та на пограничних
перехідних територіях. Вперше сформовано розширену класифі-
кацію складових компонентів подільського жіночого та чоловічо-
го основного й допоміжного комплексів, верхнього одягу, голов-
них уборів, взуття, поясів, прикрас і доповнень до одягу другої
половини ХІХ – початку ХХ ст. за ознакою функціонального
використання та іншими внутрішньо груповими ознаками й з
урахуванням їх термінологічних субрегіональних і локально-зо-
нальних відмінностей. Систематизовано й проаналізовано побу-
туючі на території Поділля прийоми (ткання, вибійка, вишивка
й нашивні прикраси у вигляді аплікацій) та технології нанесен-
ня й розміщення декору. Класифіковано техніки вишивання за
ознакою частоти використання й домінантні орнаментальні моти-
ви. Охарактеризовано спільні загальноукраїнські та особливі ре-
гіональні ознаки, специфічні субрегіональні та вузько локальні
риси й відміни народних композиційних методів створення бу-
денного, святкового й обрядового дівочого, жіночого, парубочо-
го, чоловічого й дитячого строїв Буковинського, Західного,
Східного й Центрального Поділля, що склалися внаслідок істо-
ричного становлення і соціально-економічного, культурного й
духовного розвитку краю та міжетнічних взаємозв’язків його
людності. Складено термінологічний словник народних назв еле-
ментів подільської ноші з 555 найменувань. Розроблено 11 гра-
фічних карт-схем побутування характерних компонентів тради-
ційного комплексу вбрання подолян. Подано схеми типів крою
та декорування одягу, а також таблиці оздоблювальних орнамен-
тальних мотивів та притаманних технік вишивки українців По-
ділля. Представлено художні реконструкції народних ансамблів
другої половини ХІХ – початку ХХ ст., проєкти сучасних мо-
делей одягу з використанням подільських традицій і давні й
сучасні світлини окремих компонентів костюма подолян та їх
цілісних комплексів.

Шифр НБУВ: РА450901
Див. також: 2.Т.40, 2.Щ.1383, 2.Э.1435

Етнографія

ISSN 1561-1108   УРЖ «Джерело», 2022, сер. 3, № 2 15



Економіка. Економічні науки

(реферати 2.У.92 –  2.У.457)

2.У.92. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та
управління персоналом: зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ.
конф. (21 квіт. 2021 р., м. Ужгород) / ред.: В. В. Готра,
В. О. Огородник, Я. Ю. Агій; ДВНЗ «Ужгородський Нац.
ун-т», Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. ун-т
«Львівська політехніка», Нац. ун-т «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка», Київський нац. ун-т технологій та
дизайну, Сумський нац. аграр. ун-т, Харківський нац. техн.
ун-т сільськ. госп-ва ім. Петра Василенка, Національна академія
управління, Вища школа бізнесу у м. Домброва Гурніча, Тех-
нічний університет в Кошице, JAIN (Deemed-tobe University),
Університет Мішкольца, Політехнічний університет у м. Поже-
га, Університет Яна Євангеліста Пуркінє, Західний університет
«Васіле Голдіш», Батумський державний університет імені Шота
Руставелі, Державний університет Молдови, Університет
«North» у м. Вараждін. – Ужгород: Говерла, 2021. – 115 с.:
рис., табл. – укp.

Висвітлено теоретичні та прикладні проблеми економіки, об-
ліку, фінансів і управління персоналом. Розкрито особливості
формування та розвитку кооперації в молокопродуктовому ком-
плексі. Охарактеризовано моделі інноваційного еколого-еконо-
мічного розвитку. Висвітлено актуальні напрямки розвитку
сільських територій України. Досліджено сучасний стан і основ-
ні тенденції на вітчизняному ринку нерухомості. Здійснено ана-
ліз наповнюваності місцевих бюджетів під впливом пандемії
Covid-19. Увагу приділено формуванню державної політики у
сфері ревіталізації міст. Розкрито взаємозв’язок між економіч-
ним розвитком регіону та діяльністю суб’єктів господарювання.
Розглянуто інвестиційні інструменти стимулювання розвитку де-
пресивних регіонів. Висвітлено особливості забезпечення фінан-
сової стійкості банківської системи України та пріоритети її ре-
формування. Розкрито управлінські аспекти забезпечення ефек-
тивності функціонування сфери лісогосподарювання.

Шифр НБУВ: ВА852549
2.У.93. Збірник наукових праць магістрантів Національної

академії управління –  2020 / ред.: С. А. Єрохін, М. М. Єр-
мошенко, І. Ю. Штулер, Є. О. Гіда, С. В. Матвєєв,
О. М. Антонова, М. І. Карпенко; Національна академія управ-
ління, ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: Нац.
акад. упр., 2020. – 159 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено актульні питання маркетингу, міжнародної еконо-
міки, обліку й аудиту, фінансів, права, системного аналізу. Роз-
крито проблеми розробки програми просування нового товару
підприємства. Розглянуто інтегровані маркетингові комунікації в
цифровому середовищі. Обгрунтовано напрями застосування су-
часних комп’ютерних технологій в маркетинговій діяльності під-
приємства. Увагу приділено медіаплануванню підприємства, роз-
робці програми формування попиту на новий товар, аналізу
конкурентного середовища діяльності підприємства. Висвітлено
питання управління якістю банківського обслуговування. Роз-
крито проблеми та перспективи іпотечного кредитування в Ук-
раїні. Проаналізовано особливості управління капіталом, вкла-
деним в основні засоби виробництва. Досліджено питання обігу
та регулювання електронних грошей в Україні.

Шифр НБУВ: ВА852599
2.У.94. Міжнародна науково-практична конференція «Ре-

формування економіки та фінансової системи країни: глобальні
та локальні аспекти», 5 –  6 лютого 2021 року: [збірник]
/ Класичний приватний університет, Академія «Болашак», Уні-
верситет імені Вітаутаса Великого. – Запоріжжя: Класич.
приват. ун-т, 2021. – 153 с.: рис., табл. – укp.

Викладено матеріали доповідей учасників конференції, роз-
глянуто проблеми економічної теорії й історії економічної дум-
ки, економіки й управління національним господарством, еконо-
міки й управління підприємством та інші питання. Висвітлено
історію становлення поведінкової економіки. Досліджено транс-
формацію сучасного світового автомобільного ринку. Окреслено
різні питання міжнародних економічних відносин. Встановлено
особливості управління ризиками підприємств. Обгрунтовано не-
обхідність розробки та впровадження Програми імпортозаміщен-
ня в аерокосмічній галузі на довгостроковий період для реаліза-
ції економічних механізмів державного регулювання її конкурен-
тоспроможності. Розглянуто трансформацію трендів споживчого
ринку в умовах панадемії COVID-19. Розглянуто питання роз-
витку людського капіталу в Україні під час економічної кризи,
спричиненої COVID-19. Запропоновано шляхи вдосконалення
загальної теоретичної підготовки майбутніх економістів. Охарак-
теризовано зовнішню торгівлю України товарами та їх оподат-
кування. Увагу приділено фінансовій звітності суб’єктів малого

бізнесу. Проаналізовано статистичні показники диференціації
доходів населення тощо.

Шифр НБУВ: ВА852358
2.У.95. Професійна підготовка фахівців економічного про-

філю у вищих навчальних закладах Німеччини: автореф.
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Г. І. Дзюба; Нац. ун-т
біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. –
21 с.: рис., табл. – укp.

Проведено аналіз педагогічних і навчально-методичних праць
вітчизняних та зарубіжних науковців, узагальнено наукові знан-
ня про зміст, методи та форми організації професійної підготов-
ки фахівців економічного профілю у закладах вищої освіти Ні-
меччини, визначено позитивний досвід їхньої підготовки у закла-
дах вищої освіти різних типів. Здійснено ретроспективний ана-
ліз економічної освіти у Німеччині з метою визначення тради-
ційних методів навчання і новітніх тенденцій у підготовці май-
бутніх економістів. Визначено напрями практичного використан-
ня німецького досвіду професійної підготовки економістів аграр-
ного профілю у освітньому процесі закладів вищої освіти України.
Розроблено навчально-методичні рекомендації щодо використання
у вітчизняних закладах вищої освіти позитивного досвіду профе-
сійної підготовки фахівців економічного профілю у Німеччині.

Шифр НБУВ: РА448913
Див. також: 2.У.116-2.У.117, 2.У.155, 2.У.194, 2.У.307,

2.У.330

Методологія економічної науки

2.У.96. Економіко-математичні методи і моделі у науково-
дослідних роботах: навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, І. І. Нова-
ківський; ред.: О. Є. Кузьмін; Нац. ун-т «Львівська політехні-
ка». – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2021. – 282 с.: рис.,
табл. – Бібліогр. с. 277-282. – укp.

Висвітлено методику використання інструментів моделювання
для проведення наукових досліджень у сучасних умовах. Роз-
глянуто методичні розробки щодо формулювання теми, мети і
завдань наукового дослідження, методології теоретичного й екс-
периментального досліджень, аналізу теоретико-експерименталь-
них досліджень, а також формулювання висновків і пропозицій.
Викладено питання застосування математичних методів і спеціа-
лізованих програмних продуктів, зокрема процедур формування
й візуалізації управлінських рішень. Розглянуто питання впро-
вадження і ефективності наукових досліджень, а також супутні
проблеми і їх вирішення.

Шифр НБУВ: ВС68484
2.У.97. Економіко-математичні методи та моделі: в 2 ч.:

навч.-метод. посіб. для студентів спец. «Економіка». Ч. 1.
Оптимізаційні моделі / О. Г. Ніколаєва, Є. В. Свіщова;
Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2021. –
256 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 252-253. – укp.

Розглянуто базові поняття щодо моделювання економічних
процесів та інструментарію математичних моделей ринкової еко-
номіки. Висвітлено оптимізаційні моделі і методи їх розв’язання.
Викладено питання лінійного, цілочислового та нелінійного про-
грамування. Розглянуто застосування математичного програму-
вання для розв’язання задач теорії фірми.

Шифр НБУВ: В358812/1
2.У.98. Матеріали VII Міжнародної науково-методичної

конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці», 15 –  16 квітня 2021, м. Чернівці
/ Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці:
Чернывец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича: Рута, 2021. – 74 с.:
рис. – укp.

Висвітлено окремі аспекти проблематики теоретичних і при-
кладних досліджень соціально-економічних і еколого-економіч-
них процесів і систем, питання концептуального, методологічно-
го та методичного застосування інструментарію економіко-мате-
матичного моделювання та інформаційних технологій в економі-
ці. Визначено особливості формування ринку земель сільсько-
господарського призначення. Розглянуто бізнес-аналітику як
фундамент прийняття управлінських рішень в інформаційному
суспільстві. Акцентовано увагу на розробці інформаційної систе-
ми еколого-економічного моніторингу. Досліджено питання міні-
мізації ризиків у цифровій економіці. Зазначено оцінювання
впливу показників сталого розвитку на політичний ризик
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країни. Увагу приділено економіко-математичному моделюванню
бізнес-процесів на підприємстві.

Шифр НБУВ: ВА852682
2.У.99. Моделювання адаптивних механізмів і процесів в

економіці: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.11
/ Ю. В. Коляда; ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана». – Київ, 2020. – 34 с.:
рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено поглибленому вивченню нелінійної
економічної динаміки (НЕД) – актуальної науково-практичної
проблеми сьогодення у звТязку з потребою приймати дієві і
своєчасні рішення в економіці, яка схильна до гетерархічного
стану. На підгрунті ретроспективного аналізу еволюції НЕД від-
творено ключові етапи становлення і розвитку економічної дина-
міки, виокремлено фундаментальні рівняння цього процесу. За-
пропоновано концепти побудови ММ, якими адекватно описую-
ться економічні стани, режими функціонування. Створено низку
принципово нових ММ динаміки нелінійних економічних явищ
і процесів. Досягнуто різноманітність методів і прийомів моде-
лювання відповідає закону Ешбі в теорії систем, що надало
змогу розробити принципологію проблемно-адаптивного моделю-
вання в економіці. Здійснено якісне (математичними засобами)
моделювання НЕД, що передує обчислювальному експерименту
в економіці (отриманню її кількісних характеристик). До техні-
ки моделювання економіки долучено поняття структурного пор-
трета динамічної ММ. Уточнено поняття адаптивної економіки.
Сформульовано означення адаптивної ЕММ, зокрема для дина-
мічного режиму. Розроблено адаптивну методологію моделюван-
ня економічної статики і динаміки, адаптивну методику викорис-
тання наявних засобів моделювання.

Шифр НБУВ: РА445322

Теоретична економіка.
Основи економічної теорії

2.У.100. Зміни інституційного статусу держави в умовах
соціально-економічної нестабільності: автореф. дис. ... д-ра
екон. наук: 08.00.01 / Л. М. Жукова; Черкаський нац. ун-т
ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 36 с.: рис.,
табл. – укp.

Систематизовано теоретико-методологічні засади інституційно-
го статусу держави та його змін під впливом ендо– й екзогенної
нестабільності. Аргументовано ефективність заходів щодо визна-
чення альтернатив розвитку інституційного статусу держави та
пошуку шляхів збереження національної ідентичності в умовах
глобалізації. Доведено, що фундаментальною підставою особли-
вого інституційного статусу держави в економіці є суперечлива
єдність виключної ролі держави як суб’єкта створення формаль-
них інституційних норм господарської діяльності, способів їх
підтримки та делегування інституційних повноважень, з одного
боку, та підпорядкування самої держави як соціального об’єкта
інституційним нормам і правилам – з іншого боку. Показано,
що сучасним втіленням двоякого суб’єктно-об’єктного інститу-
ційного статусу держави є правова соціальна держава, яка суве-
ренна у своїй виключній місії створення формальних економіч-
них інститутів та одночасно підлягає контролю з боку громадян-
ського суспільства на підставах суспільного договору та фінан-
сової залежності від платників податків.

Шифр НБУВ: РА448133
2.У.101. Розвиток економічного світогляду: підручник: [в 2

ч.]. Ч. 1 / В. М. Гавва, Т. П. Раздимаха; Національний аеро-
космічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут». – Харків, 2021. – 271 с.: рис. –
Бібліогр.: с. 264-271. – укp.

Подано антологію зародження і розвитку економічної науки
та відносин між суб’єктами господарювання для формування
світогляду сучасної людини як фахівця і особистості. Розглянуто
зв’язок економічної науки і проблем розвитку економіки країн в
умовах сучасності, а також проблеми зростання і розвитку еко-
номіки країн різного цивілізаційного рівня.

Шифр НБУВ: В358811/1
2.У.102. Трансформація національної економіки на засадах

дизайн-менеджменту: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.03 / Н. О. Матійко; Причорноморський науково-дослід-
ний інститут економіки та інновацій. – Одеса, 2020. – 20 с.:
рис., табл. – укp.

Сформовано засади та розроблено теоретичні і прикладні ос-
нови процесів трансформації національної економіки на засадах
дизайн-менеджменту. Здійснено узагальнення теоретичних під-
ходів щодо трансформації національної економіки на засадах
дизайн-менеджменту, досліджено принципи та механізм впрова-
дження дизайн-менеджменту та розширено методичні засади що-
до інструментів державного регулювання національної економіки
на даних засадах. Здійснено моніторинг сучасного стану та тен-
денцій розвитку національної економіки України, проведено

комплексну оцінку трансформаційних процесів національної еко-
номіки на засадах дизайн-менеджменту в контексті формування
іміджевої економіки, охарактеризовано механізм трансформацій-
них процесів національної економіки на даних засадах. Дослі-
джено стратегічний концепт розвитку національної економіки у
фокусі дизайн-менеджменту, визначено драйвери економічних
трансформацій у забезпеченні функціональності дизайну страте-
гічного розвитку національної економіки, досліджено реінжині-
ринг управління економічними трансформаціями як базову пе-
редумову реалізації стратегічних цілей розвитку країни.

Шифр НБУВ: РА445448

Загальні основи економічного розвитку
та формування ринку

2.У.103. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроеко-
номіка: підручник: у 2 кн. Кн. 1. Вступ до макроекономіки.
Макроекономіка / С. М. Панчишин, П. І. Островерх,
І. В. Грабинська, В. Б. Буняк, М. В. Косарчин, І. М. Круп-
ка, Р. В. Михайлишин, Г. В. Михайляк, Т. П. Моряк,
О. М. Островерх, М. В. Стирський, І. М. Шегинський; ред.:
С. М. Панчишин, П. І. Островерх; Львівський нац. ун-т
ім. Івана Франка. – 5-те вид., випр. та перероб. – Б. м.,
2021. – 581 с.: рис., табл. – укp.

На основі досягнень світової економічної науки з урахуванням
особливостей ринкової економіки України розглянуто теоретичні
основи макро– та мікроекономіки. Увагу приділено макроеко-
номічним показникам, питанням споживання та економічного
зростання, безробіття та інфляції, монетарній і фіскальній полі-
тиці, світовій економіці, а також теоріям поведінки споживача,
функціонування ринкового механізму та ринкових структур.

Шифр НБУВ: В358807/1
Див. також: 2.У.99, 2.У.101, 2.Х.730

Економічні закони та категорії

2.У.104. Логіко-історичний розвиток інституту довіри у
грошово-кредитній сфері: автореф. дис. ... д-ра екон. наук:
08.00.01 / Т. О. Кричевська; «Інститут економіки та прогно-
зування Національної академії наук України», державна уста-
нова, НАН України. – Київ, 2020. – 40 с.: рис. – укp.

Проаналізовано причинно-наслідкові звТязки, основні етапи і
конкретні історичні форми розвитку інституту довіри у грошо-
во-кредитній сфері. Розкрито логіку розвитку монетарних інсти-
тутів як інституціоналізації довіри, виявлено політико-економіч-
ний контекст виникнення монетарних універсалій, запропонова-
но методологію аналізу відповідності монетарних інститутів ін-
ституційним та структурним особливостям національної економі-
ки та ролі монетарної політики у забезпеченні економічного роз-
витку та реалізації суспільного договору. Вирішено наукову
проблему теоретичного відтворення логіко-історичного розвитку
довіри як фундаментального інституту грошово-кредитної сфери,
який підпорядковує монетарні системи цілям розвитку, втіленим
у суспільному договорі.

Шифр НБУВ: РА445546
2.У.105. Методологія конвергентного управління проектами

екологістичних систем: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:
05.13.22 / Т. А. Ковтун; Одеський національний морський уні-
верситет. – Одеса, 2021. – 44 с.: рис., табл. – укp.

Вирішено науково-прикладну проблему підвищення ефектив-
ності управління проектами екологістичних систем завдяки за-
стосуванню моделей, методів та механізмів, що формують нову
методологію конвергентного управління проєктами, яка базуєть-
ся на конвергенції цінностей, систем, методологій та підходів і
сприятиме досягненню екологічних цілей сталого розвитку. Ви-
значено трансформаційні зміни в управлінні екологістичними
системами та їх проектами, спричинені зміною світоглядної па-
радигми людства. Наведено особливості формування часових та
грошових характеристик проектів екологістичних систем та оці-
ненроефективності проєкту з їх урахуванням. Розроблено моделі
збалансованого управління ресурсами стаціонарного стану та
траєкторії розвитку проектів екологістичних систем.

Шифр НБУВ: РА449023
2.У.106. Трансформація організаційної культури підпри-

ємств в умовах модернізації: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04 / Н. С. Ринкевич; НАН України, Інститут економіки
промисловості. – Київ, 2021. – 35 с.: рис., табл. – укp.

Уточнено суть і зміст термінів «організаційна культура», «клі-
єнтоорієнтованість», «трансформація організаційної культури»,
«управління трансформацією організаційної культури». Вдоско-
налено організаційний механізм управління трансформацією ор-
ганізаційної культури підприємств. Здійснено емпіричне дослі-
дження на основі експертного опитування для виявлення сучас-
них проблем, бар’єрів, тенденцій і напрямів трансформації ор-
ганізаційної культури підприємств різних видів економічної
діяльності. Вдосконалено методичний підхід до кількісного

Теоретична економіка. Основи економічної теорії

ISSN 1561-1108   УРЖ «Джерело», 2022, сер. 3, № 2 17



оцінювання рівня організаційної культури, який апробовано на
вітчизняних підприємствах. Досліджено особливості організацій-
ної культури підприємств у системі корпоративної соціальної
відповідальності. Надано пропозиції щодо внесення змін і допов-
нень до діючих корпоративних кодексів у частині кадрової по-
літики. Обгрунтовано доцільність застосування методу аналізу
ієрархій для оцінювання та вибору ефективного напряму транс-
формації організаційної культури суб’єктів господарювання.
Розроблено стратегію управління трансформацією організаційної
культури підприємств. Виявлено головні перешкоди, які стриму-
ють ефективний розвиток організаційної культури підприємств в
умовах цифрових перетворень. Визначено особливості форму-
вання цифрових компетенцій персоналу як ключової складової
організаційної культури підприємств у контексті становлення
економіки знань і смарт-виробництв. Запропоновано змістовну
структуру організаційної культури, обгрунтовано можливість за-
стосування комплексного підходу до її трансформації в цифро-
вій економіці.

Шифр НБУВ: РА448866
Див. також: 2.У.101, 2.У.221, 2.У.267, 2.У.319

Економічна система господарства

2.У.107. Інституційна методологія забезпечення розвитку
інтелектуального капіталу в національній економіці: автореф.
дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03 / В. М. Никончук; Міжре-
гіональна Академія управління персоналом. – Київ, 2021. –
36 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено проблеми розробки і обгрунтування теоретико-ме-
тодологічних засад та практичних положень щодо формування
інституційної системи розвитку інтелектуального капіталу в на-
ціональній економіці. Розглянуто концептуальні засади розвитку
інститутів у системі управління інтелектуальним капіталом в
умовах становлення постіндустріальної економіки. Розкрито тео-
ретико-методологічне підгрунтя щодо інституціоналізації в кон-
тексті еволюції інституційної теорії. Структуровано та обгрунто-
вано категоріальний апарат, пов’язаний із формуванням інститу-
ційної системи управління інтелектуальним капіталом. Обгрун-
товано методологію системного управління розвитком інтелекту-
ального капіталу в національній економіці, сформовано струк-
турні елементи механізму забезпечення інтелектуального капіта-
лу, удосконалено існуючий методичний апарат до оцінки рівня
інноваційного відтворення інтелектуального капіталу. Дослідже-
но системні параметри національних інституційних систем забез-
печення якості освіти та конкурентоспроможності науки, визна-
чено критерії та показники оцінки. Запропоновано економетрич-
ну модель ефективності національної інституційної системи за-
безпечення якості освіти. Проведено оцінювання стану та тенден-
цій функціонування сфери інтелектуальної власності України,
активізації патентної діяльності. Визначено особливості захисту
прав інтелектуальної власності та тенденції розвитку високотех-
нологічних секторів економіки України. Досліджено механізм
фінансування науково-дослідних та дослідницько-конструктор-
ських робіт, обгрунтовано схеми фінансування наукових дослі-
джень. Проаналізовано динаміку кількості заявок на патенти і
побудовано прогнозну криву на найближчі 10 років. Обгрунто-
вано перспективні напрями розвитку інноваційних галузей еко-
номіки України. Сформовано концепцію державного фінансу-
вання бізнес-акселераторів. Запропоновано напрями формування
інституційного середовища науково-технологічного розвитку кор-
поративного середовища.

Шифр НБУВ: РА448025
2.У.108. Інституційні трансформації в економічних системах

емерджентного типу: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.01
/ Д. В. Бодрова; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. – Київ, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Запропоновано вирішення проблеми якісних інституційних пе-
ретворень економічних систем емерджентного типу на основі не-
оіндустріалізації та інноваційного спрямування соціогосподар-
ського розвитку, підвищення інформаційної спроможності дер-
жави в регулюванні емерджентної економіки. Запропоновано ви-
значення емерджентності як характерної інституційної ознаки
трансформаційних економічних систем. Розроблено матрицю не-
оіндустріалізації як ядра інклюзивного розвитку у кореляційних
взаємозвТязках, взаємовпливах основних чинників й складових
такого розвитку, як то соціалізація, екологізація, інноваційність,
інформатизація, лібералізація, інституціоналізація. Виокремлено
функціональний та інституціональний підходи в сучасних дослі-
дженнях емерджентних економічних систем. Удосконалено су-
часні наукові уявлення про природу перехідних станів і процесів
економічного і суспільного розвитку. Запропоновано класифіка-
цію трансформаційних економічних систем із включенням до неї
емерджентних утворень. Удосконалено стадіювання трансформа-
ційних процесів, які охоплюють в сучасних умовах поряд з
традиційними і фазу емерджентного розвитку.

Шифр НБУВ: РА448718
2.У.109. Моделі, методи та інформаційні технології інте-

лектуального аналізу бізнес-процесів: автореф. дис. ... канд.

техн. наук: 05.13.06 / Р. І. Манєва; Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків,
2021. – 24 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено проблеми створення інформаційної технології інте-
лектуального аналізу бізнес-процесів в умовах неконтрольованих
змін зовнішнього середовища. Проведено аналіз систем підтрим-
ки прийняття рішень при формуванні організаційної структури
робіт, досліджено особливості електронного бізнесу, який харак-
теризується розподіленою системою замовників та виконавців,
які спілкуються за допомогою віртуальних каналів, що зумов-
лює специфіку вирішення задачі. Запропоновано комплексний
підхід до аналізу бізнес-процесів на основі багатоагентної моде-
лі. Розроблено метод формування організаційної структури ро-
біт в умовах неконтрольованих змін зовнішнього середовища за
рахунок реалізації ситуативно-сценарного підходу та формаліза-
ції інтелектуальних процесів прийняття рішень. Проведено ана-
ліз особливостей проектування багатоагентних програмних сис-
тем. Розроблено інформаційну технологію інтелектуального ана-
лізу бізнес-процесів за рахунок використання імітаційної багато-
агентної моделі та методу відображення поточного стану ситуації
у продукційній базі знань, що надає змогу забезпечити ефектив-
ність функціонування підприємства в умовах динамічного зов-
нішнього середовища. Розроблено прототип агентної платформи,
заснованої на використанні формальних методів для проектуван-
ня багатопотокових систем. 

Шифр НБУВ: РА448595

Основні фактори суспільного виробництва.
Економічні ресурси

2.У.110. Актуальні проблеми інноваційної діяльності та
трансферу технологій –  від теорії до практики: матеріали
III Всеукр. наук.-практ. конф., 16 – 17 верес. 2021 р. / Дер-
жавна наукова установа «Український інститут науково-техніч-
ної експертизи та інформації», Одеський нац. екон. ун-т, Това-
риство з обмеженою відповідальністю «Нова інтернаціональна
корпорація». – Київ: УкрІНТЕІ, 2021. – 110 с.: рис.,
табл. – укp.

Розглянуто формування переліку пріоритетних інноваційних
напрямів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій,
трансфер технологій в аспекті законодавства у сфері експортно-
го контролю, повноваження національного органу в сфері захис-
ту інтелектуальної власності. Висвітлено актуальні проблеми ви-
користання інноваційних педагогічних технологій в навчальному
процесі вищих навчальних закладів, примусового ліцензування
об’єктів інтелектуальної власності. Обговорено міжнародні програ-
ми та інструменти підтримки інноваційної діяльності в онкології.

Шифр НБУВ: ВА852174
2.У.111. Економічне оцінювання та розвиток систем взає-

модії в інноваційних процесах: автореф. дис. ... д-ра екон.
наук: 08.00.05 / Л. С. Лісовська; Луцький національний тех-
нічний університет. – Луцьк, 2021. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Здійснено ретроспективний аналіз еволюції моделей іннова-
ційного процесу регіону, розкрито суть і види систем взаємодії
в управлінні інноваційними процесами в регіоні, сформовано
теорію взаємодії в інноваційних процесах регіону. Розкрито ме-
тодологічні підходи до економічного оцінювання систем взаємо-
дії в інноваційних процесах регіону, досліджено чинники фор-
мування систем взаємодії в інноваційних процесах регіону та
розроблено методологічні підходи до оцінювання чинників. Об-
грунтовано змістове наповнення та внутрішню архітектоніку по-
няття «цінність взаємодії» в інноваційних процесах регіону.
Здійснено аналіз і оцінювання розвитку та виконано кластерний
аналіз показників інноваційного співробітництва у регіонах Ук-
раїни, розроблено модель оцінювання впливу показників іннова-
ційної активності на рівень ВВП країни. Обгрунтовано механізм
формування споживчої корисності інновацій, розроблено методо-
логічні рекомендації щодо ціноутворення на науково-технічну
продукцію, здійснено моделювання прогнозованих результатів
інноваційного розвитку суб’єктів господарювання як напряму
розвитку регіональних систем взаємодії.

Шифр НБУВ: РА449009
2.У.112. Економічний аналіз процесів деіндустріалізації в

умовах світової фінансової кризи: автореф. дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.02 / А. В. Волошанська; Західноукраїнський нац.
ун-т. – Тернопіль, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Об’єкт дослідження – процеси деіндустріалізації у період
світової фінансової кризи. Предмет дослідження – теоретико-
методичні засади та прикладні аспекти впливу процесів деіндус-
тріалізації на розвиток економік країн світу в умовах фінансової
кризи. Методи дослідження – діалектичний метод пізнання;
системний аналіз; порівняльний аналіз; абстрактно-логічний;
графічної візуалізації; статистичні методи; систематизація. Об-
грунтовано позитивний і негативний впливи процесів деіндустрі-
алізації на розвиток світової економіки в умовах фінансової кри-
зи, виявленно основні тренди, закономірностей і макроекономіч-
них ефектів та вироблено на цій основі пропозиції щодо форму-
вання інноваційної моделі трансформації промислового сектора
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України, зокрема удосконалено: понятійно-термінологічний апа-
рат дослідження у частині застосування дуального підходу до
визначення деіндустріалізації; трактування поняття «фінансова
криза», яке розглянуто з позиції застосування трьох взаємодо-
повнюючих підходів до визначення; науковий підхід до визна-
чення взаємозв’язку і процесів деіндустріалізації та глобалізації;
науково-методичний підхід до виявлення залежності деіндустрі-
алізації економіки від окремих економічних факторів. Набуло
подальшого розвитку: обгрунтування макроекономічних ефектів
деіндустріалізації в умовах посткризового періоду та глобаліза-
ційної інтеграції; емпіричні засади вимірювання явища деіндус-
тріалізації у частині врахування критеріїв у взаємозв’язку з
ефектами трудомісткості виробництва і ефектом секторного зрос-
тання; науково-прикладні розробки з визначенням стратегічних
напрямів розвитку світової економіки в контексті нової індустрі-
альної політики; напрями трансформації промисловості в кон-
тексті формування ефективної державної політики розвитку про-
мислового сектора на основі поєднання інструментарію «гори-
зонтальної» та «вертикальної» моделей. Впроваджено у діяль-
ність Департаменту економічної політики Львівської обласної
державної адміністрації; ГО «Інститут міжнародних економічних
досліджень»; Львівського регіонального відділення «Асоціації
обТєднаних територіальних громад»; ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіо-
нальна академія управління персоналом»; Львівського націо-
нального університету ім. Івана Франка. 

Шифр НБУВ: РА448694
2.У.113. Праця і соціально–  трудові відносини: словник–

довідник / заг. ред.: В. М. Данюк; ред.: С. О. Цимбалюк,
Л. В. Щетініна, А. М. Колот, О. Б. Гаєвська, Л. О. Савенко-
ва, В. Ф. Смолянюк, В. М. Петюх, В. В. Сгадова, С. Б. Ар-
теменко, Л. В. Музичко; авт.-уклад.: З. П. Бараник,
А. В. Василик, О. О. Герасименко, А. М. Гриненко,
Н. С. Данилевич, О. А. Даниленко, В. М. Данюк, А. В. Іль-
єнко, А. В. Калина, О. В. Кир’янова, Т. Г. Кицак, І. Ф. Ко-
валенко, Т. О. Кожан, А. М. Колот, О. І. Кравчук,
Я. В. Крушельницька, О. М. Леонтенко, Г. С. Лопушняк,
І. Л. Петрова, О. М. Поплавська, С. Г. Рудакова, В. А. Сав-
ченко, Л. Г. Стожок, А. Б. Фляшнікова, С. О. Цимбалюк,
Л. В. Щетініна; ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т імені Вадима
Гетьмана». – Київ: КНЕУ, 2018. – 450 с.: іл. – Бібліогр.:
с. 443-449. – укp.

Подано у концентрованій формі великий обсяг інформації з
різних аспектів і проблем праці та соціально-трудових відносин:
фізіології та психології праці, організації та нормування праці,
економіки праці та соціально-трудових відносин, управління
персоналом, управління зайнятістю, соціальної політики, моти-
ваційного менеджменту, розвитку персоналу тощо. Розглянуто,
як усталені терміни та поняття, так і актуальні нині соціально-
економічні явища, такі як: гідна праця, інтелектуальний капітал,
інноваційна праця, соціальний капітал, гнучкі режими роботи і
багато інших.

Шифр НБУВ: ВС68567
2.У.114. Розвиток людського капіталу України на засадах

діджиталізації: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03
/ А. Б. Трушлякова; Причорноморський науково-дослідний ін-
ститут економіки та інновацій. – Одеса, 2020. – 20 с.: рис.,
табл. – укp.

Сформовано концептуальні засади та розроблено теоретичні і
прикладні основи розвитку людського капіталу України на заса-
дах діджиталізації. Здійснено узагальнення теоретичних підхо-
дів щодо розвитку людського капіталу України на засадах ді-
джиталізації, досліджено механізм впровадження процесів ді-
джиталізації та його вплив на розвиток людського капіталу,
розширено методичні засади щодо інструментів державного ре-
гулювання національної економіки на засадах діджиталізації.
Здійснено аналіз сучасного стану демографічної ситуації Украї-
ни в системі виміру людського капіталу, досліджено та проана-
лізовано характеристики людського розвитку України у системі
світових рейтингів, розкрито роль інвестицій у розвиток люд-
ського капіталу в умовах діджиталізації економіки. Запропоно-
вано концептуальні засади стратегічного управління людським
капіталом в контексті розвитку діджиталізації, охарактеризовано
вплив міграційних процесів на розвиток людського потенціалу в
регіонах України. Здійснено прогнозування впливу людського
капіталу на економічне зростання в умовах розвитку цифрових
технологій в Україні, окреслено шляхи удосконалення інвести-
ційного забезпечення розвитку людського капіталу в умовах
цифрових трансформацій.

Шифр НБУВ: РА445449
2.У.115. Соціальний капітал як економічний ресурс: сут-

ність та умови нагромадження: [монографія] / З. І. Галушка,
І. І. Нафус; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. –
Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича: Рута,
2021. – 247 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 187-218. – укp.

Здійснено міждисциплінарний аналіз змісту та функцій соці-
ального капіталу як економічного ресурсу, визначено його ха-
ракгеристики, складові, особливості формування, нагромаджен-
ня та використання на нано-, мікро-, мезо-, макро- та мега-
рівнях. Визначено чинники його формування у сучасній еконо-

міці. Досліджено причини суперечливого характеру процесів
формування та нагромадження соціального капіталу. Виявлено
низку характеристик, що свідчать про недостатню зрілість соці-
ального капіталу в Україні. Обгрунтовано напрями впливу соціаль-
них інвестицій та можливість урізноманітнення та поширення інно-
ваційних форм нагромадження соціального капіталу в Україні.

Шифр НБУВ: ВА852831
2.У.116. Экономические и финансовые механизмы иннова-

ционного развития цифровой экономики: сб. науч. ст.: в 2 ч..
Ч. 1 / ред.: В. В. Пузиков, М. Л. Зеленкевич; Белорусский
государственный университет. – Минск, 2019. – 333, [1] с.:
рис., табл. – рус.

Рассмотрены общие проблемы и национальные особенности
инновационные развития цифровой экономики в рамках совмест-
ных исследования ученых Беларуси, России, Украины, Молдо-
вы, Польши. Исследованы особенности реформирования и фи-
нансовое обеспечение системы пенсионного страхования в Ук-
раине. Уделено внимание М&А в банковском секторе Украины
как стратегическому направлению его развития. Освещена роль
криптовалюты как вызов центральным банкам.

Шифр НБУВ: С11802/1
2.У.117. Экономические и финансовые механизмы иннова-

ционного развития цифровой экономики: сб. науч. ст.. Ч. 2
/ ред.: В. В. Пузиков, М. Л. Зеленкевич; Белорусский госу-
дарственный университет. – Минск, 2019. – 272, [1] с.: рис.,
табл. – рус.

Исследована таможенная политика Украины. Рассмотрено
влияние мировых финансовых кризисов на переформатирование
мирового пространства. Внимание уделено социального партнер-
ства в Украине. Исследованы институциональные механизмы
формирования в Украине «разумной специализации» через сек-
тор ИКТ. Рассмотрено современное состояние и перспективы
развития банковской системы Украины. Проанализирована де-
нежно-кредитная политика Украины. Разработаны условия,
проблемы и перспективы формирования инвестиционного порт-
феля страховых компаний Украины.

Шифр НБУВ: С11802/2

Мікроекономіка

2.У.118. Мікроекономіка: навч. посіб. для студентів закл.
вищ. освіти / В. В. Пилипенко, Н. М. Пилипенко; Сумський
нац. аграр. ун-т. – Суми: Сум. нац. аграр. ун-т, 2020. –
390 с.: рис., табл. – укp.

Представлено конспект лекцій, завдання, основні поняття,
проблемні ситуації, задачі, питання та рекомендовану літературу
з основних тем мікроекономіки. Розглянуто поведінку людини
як споживача благ, так і підприємця. Висвітлено теоретичні
основи функціонування ринкового механізму та процес взаємодії
економічних агентів на ринках споживчих благ і ресурсів. Увагу
приділено досягненню рівноваги як на окремих ринках, так і
загальної. Розглянуто принципи прийняття оптимальних рішень
економічними агентами залежно від ринкових структур, ступеня
поінформованості. Висвітлено інституціональні аспекти функціо-
нування ринкової економіки.

Шифр НБУВ: ВА850511
2.У.119. System for effective small business support

/ V. Pavlenko, O. Lashko // Advances in Cyber-Phys. Systems. –
2021. – 6, № 1. – С. 39-45. – Бібліогр.: 11 назв. – англ.

This paper considers the problem of developing specialized soft-
ware designed to support small businesses. It substantiates the
relevance of creating such systems; architecture has been offered;
and the results of development have been given. For practical use,
a specific subject area has been considered, which allows to clearly
understand the purpose and outcome of the work. These materials
can be used to obtain ready-made solutions during the development
of a software package on this topic. This document can be consi-
dered as an introductory material for the various stages of the
project to develop a system of effective support of small business.

Шифр НБУВ: Ж44120

Менеджмент. Маркетинг

2.У.120. Маркетинг для бакалаврів: навч. посіб. / уклад.:
І. М. Буднікевич, В. Вардеванян, О. Кифяк, І. Крупенна,
І. Черданцева, І. Бабух, І. Зрибнєва, Н. Тафій, О. Бурдяк,
Н. Філіпчук; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. –
2-ге вид., перероб. та допов. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича: Рута, 2021. – 357 с.: рис., табл. –
Бібліогр.: с. 354-357. – укp.

Подано теоретичний та практичний матеріал, що охоплює
ключові аспекти маркетингу. Розглянуто основні концепції та
характеристики маркетингу. Розкрито види маркетингу, зміст і ме-
тоди маркетингових досліджень. Подано інформацію про характе-
ристики товару та ціни, канали руху товару, маркетингові комуні-
кації. Висвітлено питання управління й організації маркетингової
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діяльності. Увагу звернено на особливості маркетингової діяль-
ності у різних галузях і сферах економіки.

Шифр НБУВ: СО37742
2.У.121. Реклама в системі маркетингових комунікацій:

навч. посіб. / О. В. Коваленко, І. Ю. Кутліна, Г. Ю. Олій-
ник; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Ук-
раїна». – Київ: Ун-т «Україна», 2021. – 143 с.: рис.,
табл. – Бібліогр.: с. 137-143. – укp.

Висвітлено питання реклами в системі маркетингових комуні-
кацій. Розглянуто аспекти рекламного менеджменту за сучасних
умов. Викладено засади програми реклами, реалізації та оцінки
рекламної діяльності підприємства. Висвітлено проблеми рекла-
ми в процесі глобалізації світової економіки. Наведено засоби й
описано особливості рекламування товарів і послуг на міжнарод-
ному ринку. Увагу приділено організації рекламної кампанії на
зовнішньому ринку.

Шифр НБУВ: ВА852465
2.У.122. Теорія прийняття управлінських рішень: навч. по-

сіб. / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Ю. П. Синиціна,
Т. А. Фонарьова. – Дніпро: Дріант, 2018. – 225 с.: рис.,
табл. – Бібліогр.: с. 224-225. – укp.

Викладено основні теоретичні та методологічні основи прий-
няття управлінських рішень, розглянуто класифікацію та етапи
ухвалення управлінських рішень в економіці. Надано практичні
рекомендації щодо розробки, прийняття та реалізації управлін-
ських рішень в умовах промислових підприємств. Матеріал по-
сібника допоможе фахівцям науково обгрунтувати, оптимізувати
управлінські рішення, певною мірою підвищити ефективність як
своєї праці, так і діяльності організації в цілому.

Шифр НБУВ: ВА851999

Підприємство, домашнє господарство –  головні
суб’єкти мікроекономіки

2.У.123. Інституційне регулювання процесів корпоративного
злиття і поглинання в національній економіці: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03 / С. М. Євстаф’єв; При-
чорноморський науково-дослідний інститут економіки та іннова-
цій. – Одеса, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Увагу приділено поглибленню теоретико-методичних та роз-
робці науково-практичних рекомендацій з удосконалення інсти-
туційного регулювання процесів корпоративного злиття і погли-
нання задля розвитку національної економіки. Розвинуто науко-
ві погляди на економічний зміст корпоративного злиття та по-
глинання у контексті їх регулювання у національній економіці.
Виявлено та систематизовано мотиви корпоративного злиття та
поглинання з позицій поведінкового та процесного підходів і
розкрито на основі цього зміст та особливості їх інституційного
регулювання. Виявлено й охарактеризовано сучасні тренди злит-
тя та поглинання компаній задля забезпечення конкурентоспро-
можності економіки. Узагальнено світовий та національний до-
свід регулювання процесів корпоративного злиття та поглинан-
ня. З метою формування механізму убезпечення загальнонаціо-
нальних інтересів розвитку економіки України від прояву нега-
тивних наслідків процесів корпоративного злиття та поглинання
розроблено методику оцінювання доцільності їх здійснення. Об-
грунтовано стратегічні імперативи прийняття державницьких рі-
шень у процесах злиття та поглинання для посилення позитив-
них ефектів від їх здійснення для підвищення конкурентоспро-
можності національної економіки. Сформовано комплекс науко-
во-практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму ре-
алізації інституційного регулювання процесів корпоративного
злиття та поглинання в національній економіці.

Шифр НБУВ: РА445633
2.У.124. Операційний менеджмент: навч. посіб. / уклад.:

Н. О. Вернюк, Л. В. Клименко, І. М. Новак; Уманський нац.
ун-т садівництва. – Умань: Сочінський М. М., 2021. –
242 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 237-242. – укp.

Розглянуто теоретичні, методичні та практичні аспекти орга-
нізації операційного менеджменту суб’єктів господарської діяль-
ності України. Охарактеризовано операційний менеджмент як
різновид функціонального менеджменту. Досліджено специфіку
операційних систем масового виробництва. Проаналізовано опе-
раційну стратегію як основу проєктування операційної системи.
Розглянуто суть, структурну побудову та класифікаційні підхо-
ди до операційних систем. Викладено сучасні прийоми і підходи
до операційного менеджменту на основі кращого вітчизняного й
іноземного досвіду, існуючих теоретичних і методологічних по-
ложень із проектування, планування, підготовки й організації
робіт у сфері матеріального виробництва та надання послуг.
Висвітлено особливості проектування виробів та процесів вироб-
ництва. Досліджено специфіку управління матеріальними ресур-
сами при залежному і незалежному попиті.

Шифр НБУВ: ВА852312
2.У.125. Управління фінансовими активами: навч. посіб.

/ Л. С. Гаватюк, Е. О. Юрій, А. Г. Корбутяк, Н. Я. Сокро-
вольська; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. –

Чернівці:  Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича: Рута,
2021. – 167 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 161-166. – укp.

Розкрито теоретичні основи управління фінансовими активами
підприємства, суть і методи управління дебіторською заборгова-
ністю. Описано особливості управління й оцінки пайових цінних
паперів. Наведено основи управління борговими цінними папе-
рами та деривативами. Визначено особливості довірчого управ-
ління фінансовими активами. Висвітлено зарубіжний досвід
управління фінансовими активами.

Шифр НБУВ: ВА852470
2.У.126. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Л. В. Рудюк,

Г. П. Куліш, С. С. Нестеренко, Н. В. Нечипорук, О. В. За-
харчук, П. Л. Сук, Н. В. Забута, С. С. Фурман; ред.:
О. В. Захарчук; Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна». – Київ: Ун-т «Україна», 2021. – 288 с.:
рис., табл. – Бібліогр.: с. 281-288. – укp.

Розкрито суть фінансів підприємств, фінансових ресурсів,
джерел і методів їх формування. Увагу приділено змісту органі-
зації фінансової роботи, фінансового менеджменту на підприєм-
стві. Описано особливості фінансової діяльності та внутрішніх і
зовнішніх фінансових відносин підприємств. Наведено методи
обчислення рентабельності. Розкрито суть і особливості кредит-
них відносин, способи отримання та порядок погашення креди-
ту. Подано методи та показники оцінювання фінансового стану.
Визначено особливості та методи фінансового планування; осо-
бливості фінансової санації підприємств тощо.

Шифр НБУВ: ВА852469
2.У.127. Evaluation of start-up projects in conditions of risk

and uncertainty: sci. monogr. / V. Polishchuk; Uzhhorod na-
tional university. – Uzhhgorod: Uzhhorod national univ.,
2021. – 119 p.: fig., tab. – Бібліогр.: с. 109-119. – англ.

The scientific monograph is devoted to the development of a
methodology for evaluating start-up projects in conditions of risk
and uncertainty, based on a combination of expert experience and
various factors for evaluating start-up projects using fuzzy logic,
fuzzy sets, and neural fuzzy networks. The scientific monograph
develops and tested fuzzy and expert mathematical models that
allow: quantify startup projects and teams of their developers,
assess the risks of start-up projects, assess the security risks of
start-up projects, evaluate and select start-up projects for investor
purposes, evaluate commercial projects of various origin and evaluate
the rating of the crowdfunding platform.

Шифр НБУВ: ІВ228579
Див. також: 2.У.106

Економічна географія

2.У.128. Родовища критичної мінеральної сировини Украї-
ни. Стан і перспективи: монографія / Г. І. Рудько,
С. Ф. Литвинюк, В. Е. Карли, Г. Р. Бала; ред.: Г. І. Рудько;
Державна комісія України по запасах корисних копалин. –
Київ: Букрек, 2021. – 247 с.: кольор. іл., табл. – Бібліогр.:
с. 230-243. – укp.

Розглянуто поняття критичної сировини, процес формування
терміну, коротко описано теоретичні основи визначення критич-
ності. Проаналізовано основні стратегії щодо критичної сирови-
ни в різних регіонах світу (Китай, США, Японія, Австралія,
Європейський Союз), методи і показники визначення критично-
сті сировини. Описано розвиток поняття критичної сировини,
основні характеристики родовищ критичної сировини в Україні.
Охарактеризовано напрями використання критичної сировини, її
значення для розвитку економіки держави, проблеми встанов-
лення критичності сировини та її сучасне використання в Євро-
пейському Союзі, методи вилучення критичної сировини з від-
ходів. Розкрито найліпші практики щодо викликів стосовно пос-
тачання сировини в Україну в умовах пандемії СОVID-19. По-
казано, що Україна як один з провідних світових виробників
критичної сировини (графіт, літій, титан, манган, уран) має
багато можливостей, щоб підприємства зробили вагомий внесок
у стале управління ресурсами, нарощування стійкості та прогре-
су на шляху до циркулярної економіки. Глобальні зміни клімату
і СОVID-19 спричинили економічні проблеми та нові виклики,
які потребують інноваційних рішень.

Шифр НБУВ: ВС68556

Економічна географія окремих країн
(економіко-географічне країнознавство)

2.У.129. Основи соціально-економічної географії країн і
регіонів світу: навч.-метод. посіб. / Т. Ємчук, О. Чубрей;
Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці:
Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича: Рута, 2021. – 163 с.:
рис., табл. – Бібліогр.: с. 86-89. – укp.
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Розглянуто теоретичні та прикладні питання соціально-еконо-
мічної географії країн та регіонів світу. Наведено інформацію
щодо географічного положення країн і регіонів світу, регіональ-
них економічних, географічних та соціальних особливостей кра-
їн Європи, Азії, Америки, Африки, Австралії та Океанії.

Шифр НБУВ: СО37737
Див. також: 2.У.143, 2.У.147

Економічна географія України

2.У.130. Механізм використання ресурсного потенціалу по-
бутових відходів регіону на засадах кругової економіки: авто-
реф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 / О. В. Дзюбинська;
Луцький національний технічний університет. – Луцьк,
2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено архітектоніку моделі кругової економіки. Визна-
чено підходи до класифікації ресурсного потенціалу регіону для
відображення його взаємозвТязку з відходами. Обгрунтовано
значення кругової економіки для розвитку ресурсного потенці-
алу відходів. Проаналізовано масштаб утворення відходів у роз-
різі регіонів країни. Досліджено існуючі практики поводження з
відходами. Розглянуто роль підприємницького сектору у сфері
поводження з відходами та стан використання ресурсного потен-
ціалу відходів. Запропоновано методичний підхід діагностування
трансформації регіонального середовища поводження з відхода-
ми до моделі кругової економіки й систематизовано інструмента-
рій та підойми розвитку механізму кругової економіки в сфері
поводження з відходами. Розроблено пропозиції щодо активіза-
ції та підтримки підприємницького середовища регіону в сфері
поводження з відходами на засадах інтегрованості соціально-еко-
номічних цілей. Удосконалено логістичний інструментарій меха-
нізму поводження з відходами в частині його зближення з прин-
ципами кругової економіки.

Шифр НБУВ: РА449008
2.У.131. Організаційно-економічне забезпечення формуван-

ня стратегії соціально-економічного розвитку міст України:
автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 / С. В. Зелен-
ський; Харківський нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Беке-
това. – Харків, 2020. – 24 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто актуальні питання вдосконалення організаційно-
економічного забезпечення формування стратегій соціально-еко-
номічного розвитку міст України в умовах євроінтеграційних і
децентралізованих трансформацій, які відбуваються. Дослідже-
но теоретико-методичні основи формування стратегій розвитку
міст. Доведено необхідність зміни парадигми управління й упро-
вадження дієвих методів партисипативного проактивного страте-
гічного планування, які покращують рівень залучення стейкхол-
дерів. Запропоновано методичний підхід до формування страте-
гії стійкого розвитку міста на засадах стейкхолдер-орієнтованого
підходу в частині уточнення моделей співпраці та ефективної їх
взаємодії, який базується на розробленому інструментарії діагно-
стики спектра домінуючих цінностей та ідентифікації стейкхол-
дерів. Розроблено комплекс організаційного забезпечення фор-
мування стратегії стійкого розвитку міст, який включає в себе
адаптований набір управлінських методів та інструментів, стра-
тегій співпраці та комунікації відповідно до наявного спектра
цінностей зацікавленої сторони і наближає технологію стратегіч-
ного планування до європейських стандартів.

Шифр НБУВ: РА445677
2.У.132. Ресурсне забезпечення сталого регіонального роз-

витку: методологічно-практичні аспекти: автореф. дис. ... д-ра
екон. наук: 08.00.05 / С. І. Богуславська; Таврійський нац.
ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 40 с.: рис.,
табл. – укp.

Розроблено та обгрунтовано теоретико-методологічні засади та
розроблено практичні рекомендації щодо формування і ефектив-
ного використання ресурсного забезпечення для сталого регіо-
нального розвитку. Сформовано інноваційний концепт ресурсно-
го забезпечення сталого розвитку регіону на основі підходів що-
до забезпечення конкурентних переваг та сталого розвитку регіо-
нального господарського комплексу за рахунок створення і ак-
туалізації організаційних компетенцій, системного та процесного
підходів, використання інструментів математичного моделюван-
ня. Удосконалено трактування низки понять регіональної еконо-
міки, зокрема «ресурси регіональної економіки», «ресурсне за-
безпечення сталого розвитку регіону», «регіональний бенчмар-
кінг». Запропоновано концепцію створення комплексного інфор-
маційно орієнтованого інструментарію підтримки прийняття рі-
шень, що надає змогу забезпечити сталий розвиток регіональної
економіки в усіх фазах економічного циклу; обгрунтовано мето-
дичний підхід до моніторингу даних, розроблено комплексну
методику оцінки достатності регіональних ресурсів для забезпе-
чення сталого розвитку регіонів України, що враховує рівень
ресурсоємності регіональної економіки. Удосконалено підходи
щодо обгрунтування взаємозв’язку між фазами економічного
циклу, процедури стратегічного управління ресурсним забезпе-
ченням регіону; методичний інструментарій прогнозування, оцін-
ки та управління конфліктами стейкхолдерів з приводу викорис-

тання регіонального ресурсного забезпечення. Побудовано цільо-
ву стратегію розвитку регіону на основі концепції сталого роз-
витку, яка відображає його ресурсне забезпечення, цільову орі-
єнтацію та пріоритети. Викладено комплексний підхід до орга-
нізованої сукупності ресурсів, що зумовлює можливість функ-
ціонування господарюючих суб’єктів, стійкість і безперебійність
економічних процесів в регіоні, реалізацію регіональних планів,
програм, проектів, підтримання стабільного функціонування
економічної системи регіону.

Шифр НБУВ: РА448129
2.У.133. Теоретико-методологічні засади забезпечення еко-

номічного розвитку регіонів України: автореф. дис. ... д-ра
екон. наук: 08.00.05 / О. І. Зварич; ДВНЗ «Прикарпатський
нац. ун-т ім. Василя Стефаника». – Івано-Франківськ,
2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Установлено й обгрунтовано теоретико-методологічні засади
забезпечення економічного розвитку регіонів України, розробле-
но нову концепцію регіонального розвитку. Відповідно до кон-
цепції умовою економічного розвитку регіону є вміння створення
нових знань і здібностей до їх циркуляції та абсорбції в еконо-
міці. Зазначено, що зміна концепції регіонального розвитку в
напрямі нової економіки потребує не тільки інвестицій в основну
інфраструктуру, але також розвитку людського капіталу й інсти-
туційного оточення. Побудовано модель взаємозв’язку економіч-
ного розвитку регіону та його інфраструктури – виробничої,
соціальної і ринкової. Її реалізація показала існування тісного
зв’язку між елементами інфраструктури й економічним розвит-
ком регіонів. Це підтвердило гіпотезу ключової ролі регіональної
інфраструктури в реалізації стратегії модернізації регіональної
економіки. Запропоновано методичний підхід до визначення мі-
ри ефективності інноваційності в ієрархічному регіональному
розрізі, який надав змогу визначити мультиплікатор інновацій-
ності регіонів. Величина мультиплікатора показує позицію кра-
їни відносно ефективності використання інновацій у регіональ-
ному розрізі, а тому може слугувати орієнтиром для національ-
ної політики в даному питанні.

Шифр НБУВ: РА445064
Див. також: 2.Х.613

Територіальний поділ праці. 
Розміщення продуктивних сил

2.У.134. Активізація перспективного розвитку економіки
України та її регіонів: зб. матеріалів I Всеукр. студент. наук.-
практ. конф. (23 квіт. 2021 р., м. Ужгород) / ред.: В. В. Гот-
ра, В. О. Огородник, Я. Ю. Агій; ДВНЗ «Ужгородський нац.
ун-т», Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. ун-т
«Львівська політехніка», Нац. ун-т «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка», Київський нац. ун-т технологій та
дизайну, Сумський нац. аграр. ун-т, Харківський нац. техн.
ун-т сільськ. госп-ва ім. Петра Василенка, Університет митної
справи та фінансів, Національна академія управління. – Уж-
город: Говерла, 2021. – 110 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено теоретичні та прикладні засади активізації розвит-
ку економіки України та її регіонів. Розглянуто фінансове й
інституційне забезпечення інноваційного розвитку України. Ви-
світлено соціально-економічну суть кооперації. Розглянуто проб-
леми фіктивного капіталу в економіці України. Розкрито осо-
бливості та проблеми ціноутворення на підприємствах автомо-
більного транспорту. Запропоновано шляхи вдосконалення сис-
теми ціноутворення в будівельній галузі. Розглянуто економіч-
ний інтерес як мотиваційний механізм сільськогосподарської ко-
операції. Досліджено вплив коронавірусної кризи на бюджетну
безпеку України. Висвітлено роль і юридичний статус Базель-
ського комітету з банківського нагляду у сфері розвитку міжна-
родних фінансових відносин. Проналізовано сучасні тенденції
залучення іноземних інвестицій в Україну. Висвітлено проблемні
аспекти вітчизняної електронної системи державних закупівель.
Увагу приділено перспективам побудови міжнародної Карпат-
ської рекреаційної інноваційної системи.

Шифр НБУВ: ВА852550
2.У.135. Антикризове управління регіональним розвитком:

автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 / І. П. Петрук;
Західноукраїнський Нац. ун-т. – Тернопіль, 2020. – 20 с.:
рис., табл. – укp.

Узагальнено наукові підходи до регіонального розвитку як
об’єкта антикризового управління. З’ясовано особливості прояву
кризових явищ на мезорівні. Верифіковано наукові засади для
побудови моделі антикризового управління регіональним розвит-
ком. Розвинуто організаційно-методичні підходи до оцінки рів-
нів соціально-економічного розвитку регіонів та моніторингу ре-
зультативності антикризового управління ними. Поглиблено на-
укові підходи до використання кластерного аналізу в оцінюванні
регіонального розвитку та реалізації інструментарію антикризо-
вого управління. На основі кластеризації регіонів за рівнем кри-
зових загроз розроблено індивідуальні траєкторії розвитку регіо-
нів з можливими багатокритеріальними моделями стратегічного
антикризового управління ними. Вдосконалено інституційні
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засади антикризового управління регіональним розвитком, роз-
винуто організаційно-методичні підходи до стратегічного аналі-
зу, прогнозування регіонального розвитку, що надало змогу
ідентифікувати наявні можливості і загрози для територій й
обгрунтувати на цій основі доцільний варіант стратегії регіо-
нального розвитку.

Шифр НБУВ: РА448063
2.У.136. Інституціональні засади управління земельними

ресурсами на різних рівнях територіально-галузевого розподі-
лу: теорія та практика: автореф. дис. ... д-ра екон. наук:
08.00.03 / О. П. Гаража; Поліський Нац. ун-т. – Житомир,
2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено процес розбудови інституціональних засад управ-
ління земельними ресурсами. Використано наступні методи до-
слідження: структурно-функціональний, монографічний, соціо-
логічного опитування, кореляційно-регресійного аналізу, Монте-
Карло, рейтингових оцінок економетричний, моделювання, екс-
пертний. Розроблено теоретико-методологічні основи інституціо-
нальної складової управління земельними ресурсами на різних
рівнях територіально-галузевого розподілу. Теоретичні ідеї та
висновки розроблено в конкретні прикладні положення, що мо-
жуть бути використані у процесі управління земельними ресур-
сами, сприяючи досягненню соціально-економічних та екологіч-
них цілей земельної політики. Запропоновано інтерпретацію тео-
ретико-методологічного змісту інституціональних засад управлін-
ня земельними ресурсами. Обгрунтовано теоретико-методологіч-
ні та науково-прикладні основи транспарентності державного
управління земельними ресурсами як складової адміністративної
та публічної комунікації органів влади та суспільства, а також
запропоновано принципи такої комунікації. Розроблено методич-
ний підхід до комплексного оцінювання інституціонального за-
безпечення територіально-галузевого управління земельними ре-
сурсами шляхом визначення інтегрального показника результа-
тивності основних видів економічної діяльності на землях відпо-
відних категорій за їх цільовим призначенням. Зазначено, що
результати дослідження сприяють розвитку інституціональних
засад управління земельними ресурсами на різних рівнях тери-
торіально-галузевого розподілу.

Шифр НБУВ: РА445720
2.У.137. Механізми управління соціально-економічним роз-

витком територіальних громад: [монографія] / І. Л. Гасюк,
М. І. Баюк; Хмельницький регіональний центр підвищення ква-
ліфікації. – Хмельницький: Мельник А. А., 2021. – 259 с.:
рис., табл. – Бібліогр.: с. 250-259. – укp.

Розглянуто системні засади соціально-економічного розвитку
територіальних громад Україні в світлі євроінтеграційних про-
цесів і концепції сталого розвитку. Висвітлено зміст механізмів
управління соціально-економічним розвитком, увагу приділено
їх класифікації та умовам предметного застосування у практич-
ній діяльності органів місцевого самоуправління. Охарактеризо-
вано та розкрито зміст викликів і загроз сталому соціально-еко-
номічному розвитку та на основі проведеного опитування поса-
дових осіб органів місцевого самоврядування визначено фактори
і передумови успішного сталого зростання територіальних гро-
мад. Окреслено актуальні аспекти практики управління соціаль-
но-економічними процесами: стратегічне планування, оцінка та
прогнозування, контроль за виконанням завдань, програм і пла-
нів реалізації завдань сталого соціально-економічного розвитку
об’єднаних територіальних громад України.

Шифр НБУВ: ВА852136
2.У.138. Публічне управління регіональною політикою ста-

лого розвитку в Україні: монографія / А. П. Лелеченко; ВНЗ
«Міжрегіональна Академія управління персоналом». – Одеса:
Гельветика, 2020. – 313 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 285-
313. – укp.

Викладено результати наукових досліджень з актуальних пи-
тань публічного управління регіональною політикою сталого
розвитку в Україні та світі. Сформульовано базові імперативи
та стратегічні напрями його модернізації. Здійснено критичний
аналіз досягнення 17 Глобальних Цілей та запровадження агре-
гованої системи оцінки сталого розвитку держави в умовах
трансформаційних змін.

Шифр НБУВ: ВА852123
2.У.139. Публічне управління регіональною політикою ста-

лого розвитку в Україні: автореф. дис. ... д-ра наук з держ.
упр.: 25.00.02 / А. П. Лелеченко; Міжрегіональна Академія
управління персоналом. – Київ, 2021. – 36 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методологічні засади публічного
управління регіональною політикою сталого розвитку та розроб-
лено практичні рекомендації щодо запровадження новітніх під-
ходів до її регулювання в сучасних умовах українського держа-
вотворення. Здійснено науковий аналіз існуючих концепцій ста-
лого розвитку, досліджено онтологію та взаємозв’язок базових
категорій феномену регіональної політики сталого розвитку,
уточнено її цілі, проведено історичну етапізацію розвитку кон-
цептуальних основ сталого розвитку. Вивчено й узагальнено сві-
товий досвід реалізації політики сталого розвитку, а також роз-
роблено пропозиції щодо можливості його запровадження в Ук-
раїні. Поглиблено розуміння ролі, місця, сфер відповідальності

та функцій органів місцевої влади щодо реалізації регіональної
політики сталого розвитку. Удосконалено теоретичні підходи
щодо визначення феномену «публічне управління регіональною
політикою сталого розвитку». Доповнено теоретико-методологіч-
ні засади механізмів публічного управління регіональною полі-
тикою сталого розвитку. Сформульовано новий науковий термін
та обгрунтовано окремий науково-практичний напрям у галузі
науки «Державне управління» – «державне регулювання ста-
лого розвитку» (Уsustainable government administration). Запро-
поновано новий методологічний підхід щодо критеріального по-
рівняльного аналізу особливостей реалізації державного управ-
ління, публічного адміністрування та державного регулювання
сталого розвитку. Представлено концептуальну модель держав-
ного регулювання регіональної політики сталого розвитку Украї-
ни. Наведено структурно-логічну схему архітектоніки публічного
управління сталим розвитком регіонів. Удосконалено розробку
й процедуру здійснення критичного аналізу діяльності міжна-
родних, регіональних та державних інституцій на шляху досяг-
нення глобальних Цілей сталого розвитку до 2030 р. Розроблено
концептуальні засади поетапного запровадження в Україні уні-
версальної комплексної агрегованої системи оцінки стану сталого
розвитку.

Шифр НБУВ: РА448516
2.У.140. Розвиток регіональних економічних систем на ін-

новаційних засадах: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.05
/ Г. М. Мельниченко; Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернад-
ського. – Київ, 2021. – 40 с.: рис. – укp.

Розглянуто теоретичні та практичні підходи до розвитку ре-
гіональних економічних систем на інноваційних засадах, визна-
чено особливості еволюції та тенденції інноваційної модернізації
регіональної економічної системи, запропоновано методику фор-
мування регіональної інноваційної системи. Досліджено методич-
ний підхід до оцінки та розроблено методику оцінки розвитку
інноваційної діяльності регіональних економічних систем, що на-
дало змогу класифікувати господарюючі суб’єкти за рівнем ін-
новаційної діяльності в масштабах регіону. Запропоновано меха-
нізм управління інноваційним розвитком регіональних економіч-
них систем, який відображає взаємозв’язок всіх інструментів і
процесів у внутрішньому середовищі й їх участь в процесах
трансформації економічної системи. Надано рекомендації зі
стратегічного планування інноваційного розвитку регіональних
економічних систем, на основі застосування технології Форсайта
та концепції параметрів порядку, розроблено й обгрунтовано
парадигму конвергентного розвитку регіонів, на основі якої
сформовано модель управління інноваційним розвитком регіо-
нальної економічної системи. Запропоновано методичний підхід
до формування стратегічної програми інноваційного розвитку
регіональної економічної системи та розроблено модель регіо-
нальної системи трансферу технологій та дифузії інновацій.

Шифр НБУВ: РА448127
2.У.141. Удосконалення інфраструктурного забезпечення

регіональних інвестиційно-інноваційних процесів на основі їх-
нього оцінювання: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.05
/ І. В. Моргачов; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира
Даля. – Сєвєродонецьк, 2020. – 36 с.: рис. – укp.

Досліджено суть і особливості регіональних інвестиційно-інно-
ваційних процесів та сформовано концепт їх підтримки. Концеп-
туалізовано суть, структуру та умови інфраструктурного забез-
печення регіональних інвестиційно-інноваційних процесів. Об-
грунтовано підходи до регулювання регіональних інвестиційно-
інноваційних процесів, їх проблеми, чинники та перспективи
розвитку. Розвинуто термінологічний базис інфраструктурного
забезпечення регіональних інвестиційно-інноваційних процесів.
Досліджено структуру складових інфраструктурного забезпечен-
ня регіональних інвестиційно-інноваційних процесів. Уточнено
суть, класифікацію, функції та особливості функціонування ре-
гіональних науково-технічних систем у інфраструктурному за-
безпеченні регіональних інвестиційно-інноваційних процесів.
Удосконалено теоретико-методологічні засади аналізу й оціню-
вання регіональних інвестиційно-інноваційних процесів на осно-
ві формування системи показників оцінювання регіональних ін-
вестиційно-інноваційних процесів. Розвинуто інструментарій оці-
нювання регіональних інвестиційно-інноваційних процесів на ос-
нові виокремлення показників інвестиційної ємності регіону. Ви-
значено напрями вдосконалення забезпечення регіональних ін-
вестиційно-інноваційних процесів на основі високотехнологічно
самозайнятого населення.

Шифр НБУВ: РА445437
2.У.142. Фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку те-

риторіальних громад в умовах адміністративно-територіальної
реформи: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.05
/ З. О. Сірик; НАН України, Інститут регіональних дослі-
джень імені М. І. Долішнього. – Львів, 2021. – 39 с.: рис.,
табл. – укp.

Розглянуто процеси та механізми фінансово-інвестиційного за-
безпечення розвитку територіальних громад. Обгрунтовано тео-
ретико-методологічні та науково-методичні засади функціонуван-
ня системи фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку те-
риторіальних громад в умовах адміністративно-територіальної
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реформи та розроблено практичні рекомендації щодо її удоско-
налення. Застосовано методи: абстрактно-логічний, теоретичне
узагальнення, порівняння, історичний та логічний, систематиза-
ція та групування, графічний, аналіз та синтез, економіко-ста-
тистичний аналіз та групування, стратегічний аналіз, програмно-
цільовий, побудова алгоритму. Вперше обгрунтовано концепцію
формування системи фінансово-інвестиційного забезпечення роз-
витку територіальних громад в умовах реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
Сформульовано методологічний підхід до дослідження процесів
фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку територіальних
громад виходячи із засад фінансово-бюджетної децентралізації.
Здійснено методологічне обгрунтування дослідження інвестицій-
ної спроможності територіальних громад, яке включає концепту-
алізацію цього поняття та методичний підхід до оцінювання ін-
вестиційної спроможності територіальних громад. Удосконалено
наукові положення щодо обгрунтування ролі управлінського
чинника, що, на відміну від усталених, передбачають його роз-
гляд як елемента інвестиційного потенціалу територіальних гро-
мад з визначенням шляхів ефективізації використання управлін-
ського чинника у процесі практичної реалізації завдань з фінан-
сово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування на
базовому рівні адміністративно-територіального устрою, концеп-
туальну модель територіальної згуртованості у розвитку громад,
суть якої полягає у застосуванні організаційно-економічних за-
ходів щодо посилення участі суб’єктів економічної діяльності на
території громади у вирішенні її інвестиційних завдань. Розгля-
нуто систематизацію інвестиційних проєктів та заходів відповід-
но до повноважень територіальних громад у сфері місцевого
самоврядування за джерелами фінансування. Розкрито наукові
підходи до встановлення причинно-наслідкових зв’язків процесу
реформування адміністративно-територіального устрою та мож-
ливих ризиків, теоретико-методичні підходи до удосконалення
механізму міжбюджетних відносин, які спрямовано на мініміза-
цію або усунення диспропорцій у розвитку територіальних громад.

Шифр НБУВ: РА448682
2.У.143. Planowanie strategiczne rozwoju obszarуw wiejskich:

przykіad Ukrainy i Polski: [monografia] / І. Kostetska. – Iwano-
Frankowsk: Foliant, 2021. – 144 s.: ryc., tab. – Бібліогр.:
с. 129-137.

Висвітлено проблеми розвитку сільських територій та їх спе-
цифічні умови в Україні та Польщі. Представлено діагностику
та оцінку сучасного стану сільських територій та сільського гос-
подарства в двох країнах. Визначено необхідні умови для по-
дальшого розвитку сільських територій в контексті європейсько-
го досвіду. Наведено рекомендації для подальшого стратегічного
розвитку, що є прикладною цінністю роботи. Важливою части-
ною є виклад теоретичних основ та принципів розвитку, а також
проблем реалізації стратегій розвитку для територіальних оди-
ниць з точки зору вирішення проблем та активізації процесів.
Висвітлено напрями розвитку сільських територій на тлі порів-
няльного аналізу ситуації в Польщі та Україні. В межах діагно-
стики проведено порівняння сільських територій двох країн.
Сільські райони відіграють важливу роль у функціонуванні еко-
номіки двох країн. Вони демонструють велику диференціацію
щодо існуючого природного потенціалу для розвитку і спеціалі-
зації сільськогосподарського виробництва.

Шифр НБУВ: ІВ228430
Див. також: 2.У.304

Географія окремих галузей народного господарства

2.У.144. Активізація зовнішньоекономічної діяльності регіо-
ну в умовах єврорегіонального співробітництва: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 / О. З. Зелінська; Волин-
ський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 21 с.:
рис. – укp.

Розкрито концептуальні засади активізації зовнішньоекономіч-
ної діяльності (ЗЕД) регіону в умовах єврорегіонального спів-
робітництва. Проведено аналіз зарубіжного досвіду єврорегіо-
нального співробітництва та розвитку ЗЕД. Удосконалено мето-
дичний підхід до діагностики ЗЕД регіону в умовах єврорегіо-
нального співробітництва. Визначено особливості ЗЕД в Україні
та її регіонах. Проаналізовано розвиток єврорегіонального співро-
бітництва за участю регіонів України. Здійснено оцінку ЗЕД ре-
гіону в умовах єврорегіонального співробітництва. Визначено стра-
тегічні орієнтири активізації ЗЕД з урахуванням досвіду євроре-
гіонального співробітництва країн ЄС. Удосконалено механізм ак-
тивізації та обгрунтовано рекомендації щодо розширення форм
активізації ЗЕД в умовах єврорегіонального співробітництва.

Шифр НБУВ: РА448167
2.У.145. Економічна безпека автотранспортного комплексу

регіону в умовах поглиблення інтеграційних процесів: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 / О. Є. Козін; Прикарпат-
ський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ,
2021. – 20 с.: табл. – укp.

Одержано результати вирішення важливого наукового завдан-
ня щодо оцінювання стану та забезпечення економічної безпеки

автотранспортних комплексів у регіонах України. Розкрито
зміст поняття «економічна безпека автотранспортного комплек-
су». Визначено рівні економічної безпеки автотранспортного
комплексу регіону. Інструментарій підходу передбачає розмежу-
вання рівнів економічної безпеки виходячи з терміну протидії
загрозам. Визначено функціональні компоненти автотранспорт-
ного комплексу регіону у розрізі формування системи його еко-
номічної безпеки. Розроблено методичний підхід до оцінювання
рівня економічної безпеки автотранспортного комплексу регіону,
що дозволяє визначити пріоритетні заходи щодо убезпечення
автотранспортного комплексу регіону на базовому рівні. Розроб-
лено організаційний підхід до забезпечення фінансової спромож-
ності представників автотранспортних комплексів регіонів. Він
базується на створенні недержавних об’єднань на регіональному
рівні, їм доручено створення фондів гарантування фінансової
спроможності автоперевізників регіону, що є їх членами.

Шифр НБУВ: РА448478
2.У.146. Механізми державного регулювання розвитку ку-

рортно-рекреаційної сфери регіонів постраждалих від аварії
на ЧАЕС: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02
/ В. В. Камінецький; Міжрегіональна Академія управління
персоналом. – Київ, 2021. – 20 с.: рис. – укp.

Обгрунтовано теоретичні засади і розроблено практичні реко-
мендації з метою вдосконалення механізмів державного регулю-
вання розвитку курортно-рекреаційної сфери регіонів, постраж-
далих від аварії на ЧАЕС. Узагальнено теоретичні засади виник-
нення й становлення феномену державного регулювання розвит-
ку курортно-рекреаційної сфери. Розкрито суть і функції дер-
жавного регулювання курортно-рекреаційної сфери, а також ви-
значено його місце в рекреаційному комплексі. Досліджено су-
часні механізми державного регулювання розвитку курортно-
рекреаційної сфери регіонів, постраждалих від аварії на ЧАЕС.
Вивчено зарубіжний досвід розвитку курортно-рекреаційної сфе-
ри регіонів, постраждалих від природних і техногенних катас-
троф. Здійснено аналіз сучасного стану курортно-рекреаційної
сфери Житомирської обл. Обгрунтовано й розроблено типову
модель удосконалення механізмів державного регулювання роз-
витку курортно-рекреаційної сфери регіонів, постраждалих від
аварії на ЧАЕС, та запропоновано Дорожню карту реалізації
політики державного регулювання розвитку курортно-рекреацій-
ної сфери Житомирської обл.

Шифр НБУВ: РА448515
2.У.147. Організаційно-економічне забезпечення розвитку

українсько-польського транскордонного регіону: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 / М. М. Янків; НАН
України, Державна установа «Інститут регіональних досліджень
імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2021. –
20 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено процеси організаційно-економічного забезпечення
розвитку українсько-польського транскордонного регіону. Роз-
роблено теоретико-методичні засади розвитку українсько-поль-
ського транскордонного регіону та напрацьовано практичні реко-
мендації щодо удосконалення механізмів його забезпечення. За-
стосовано методи: історичний, аналіз і синтез, абстрактно-логіч-
ний, індукція і дедукція, економіко-статистичні, узагальнення,
порівняння, групування, структурно-функціональний, системний
та синергетичний, економіко-математичне моделювання, страте-
гічний аналіз, графічна візуалізація. Удосконалено дефініцію
поняття «транскордонний регіон», яке визначено як територіаль-
но цілісне, організаційно і економічно сформоване утворення
двох або більше прикордонних регіонів країн, розмежованих
спільним кордоном, яке характеризується взаємопроникністю,
взаємовигідністю зв’язків та відносин у різних сферах суспіль-
них та економічних інтересів; систему організаційно-економічно-
го забезпечення транскордонного регіону, яку запропоновано
формувати з трьох основних блоків: адміністративно-управлін-
ського, організаційно-фінансового та інституційно-організаційно-
го, взаємодія яких надає змогу розробляти ефективні механізми
транскордонної співпраці; науково-методичні засади поділу
транскордонних регіонів на слабоінтегровані, напівінтегровані й
сильно інтегровані; механізм фінансово-організаційного забезпе-
чення транскордонного регіону, який представлено як сукупність
елементів, поєднання яких в контексті фінансових джерел, інст-
рументів, форм і важелів спрямоване на досягнення цільових
орієнтирів, синергії та транскордонного ефекту і відображає їх
взаємодію, процес акумулювання фінансових ресурсів для реалі-
зації завдань функціонування транскордонного регіону, моніто-
ринг й контроль за використанням коштів.

Шифр НБУВ: РА448729
2.У.148. Систематика і оцінка рекреаційно-туристичного по-

тенціалу регіону на засадах географічного середовища та
рекреаційних кластерів: автореф. дис. ... д-ра геогр. наук:
11.00.02 / В. А. Сич; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. –
Львів, 2021. – 40 с.: табл., рис. – укp.

Вирішено актуальну наукову проблему розроблення методоло-
гічних засад досліджень рекреаційно-туристичного потенціалу
регіону за його рекреаційним середовищем. Середовищний під-
хід поєднує компонентні та інтегральні оцінки рекреаційно-ту-
ристичного потенціалу (РТП) і змістовно поглиблює його
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характеристики за складовими середовищами – природним, со-
ціальним, економічним, антропогенним тощо. Визначено участь
рекреаційно-туристичної діяльності (РТД) у розвитку соціопри-
родних видів господарської діяльності, які формують новий сек-
тор на рівні національної економіки та міжгалузеві комплекси
РТД – на регіональному рівні. Розроблено схему регіонального
міжгалузевого комплексу РТД, в якій поєднано комерційні та
некомерційні різновиди рекреаційної діяльності з усіма її фор-
мами. Запропоновано напрями класифікації та оцінки РТП; по-
ряд з традиційними – компонентно-ресурсною та функціональ-
ною класифікаціями умов і ресурсів туризму та рекреації, пред-
ставлено загальну методичну схему класифікації та оцінки РТП,
що комплексно розглядає всі складові РТД. Як базову одиницю
такої систематики запропоновано застосовувати УРекреаційний
кластерФ, що являє собою характерне поєднання на певній те-
риторії видів і форм РТД та компонентних умов і ресурсів, що
їх забезпечують. Обгрунтовано нові можливості характеристики
РТП регіону на методологічних засадах географічного середови-
ща та розроблено таксономію форм територіальної організації
РТД на основі рекреаційних середовищ. На прикладі Україн-
ського Причорномор’я показано планувальні можливості зістав-
ної характеристики природного каркасу екологічної безпеки та
геопросторової організації населення і господарства регіону.

Шифр НБУВ: РА448654
2.У.149. Фінансове забезпечення житлово-комунального

господарства територіальних громад в умовах децентралізації:
автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / В. В. Лаврик;
Сумський державний університет. – Суми, 2021. – 22 с.:
рис. – укp.

Уточнено змістовну суть і специфіку понять фінансового за-
безпечення як цілісної системи організації фінансових відносин,
пов’язаної із формуванням та використанням фінансових ресур-
сів на основі відповідних форм, джерел та інструментів її реалі-
зації, з метою створення умов для ефективного функціонування
підприємств шляхом вирішення завдань, спрямованих на забез-
печення відповідної фінансової стратегії їх розвитку, та фінан-
сових ресурсів підприємств житлово-комунального господарства
України як сукупності грошових доходів і надходжень, що фор-
муються з диверсифікованих джерел й акумулюються у відпо-
відних фондах та у нефондовій формі й спрямовуються на фі-
нансування виробництва і постачання необхідного обсягу житло-
во-комунальних послуг, виконання фінансових зобов’язань та
забезпечення розширеного відтворення з метою підвищення
ефективності їх фінансово-господарської діяльності й конкурен-
тоспроможності наданих послуг. Розроблено науково-методич-
ний підхід до оцінювання інтегрального індексу тарифного на-
вантаження населення України. Вдосконалено методичні засади
визначення потенційних обсягів бюджетних фінансових ресурсів
територіальних громад на потреби житлово-комунального госпо-
дарства. Вдосконалено теоретико-методичний підхід оцінювання
впливу соціально-економічних показників на індекс тарифного
навантаження. Досліджено концептуальні засади формування
системи фінансового забезпечення діяльності підприємств жит-
ловокомунального господарства. Розроблено методичний інстру-
ментарій діагностики рівня фінансово-економічної безпеки під-
приємств житловокомунального господарства.

Шифр НБУВ: РА448612
2.У.150. Формування механізмів публічного управління в

сфері міждержавного регіонального співробітництва України:
автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02
/ А. В. Шевченко; Інститут законодавства Верховної Ради Ук-
раїни. – Київ, 2020. – 20 с.: табл. – укp.

Вирішено важливе науково-практичне завдання, що полягає в
обгрунтуванні теоретичних засад і вдосконаленні процесу фор-
мування механізмів публічного управління в сфері міждержав-
ного регіонального співробітництва України в умовах децентра-
лізації та інтеграції. У ході дослідження проаналізовано теоре-
тичні, практичні та організаційні питання формування механіз-
мів державного управління та регулювання на регіональному та
субрегіональному рівнях, систематизовано науково-методичні
підходи до оцінки ефективності таких механізмів.

Шифр НБУВ: РА445563
2.У.151. Формування регіональної політики регулювання

інноваційного розвитку сфери туризму: автореф. дис. ... д-ра
екон. наук: 08.00.05 / О. Г. Підвальна; Таврійський нац. ун-т
ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 36 с.: рис., табл. – укp.

Розширено наукове бачення інноваційного розвитку сфери ту-
ризму. Розвинуто теоретико-методологічне обгрунтування функ-
ціонування та розвитку сфери туризму. Запропоновано концеп-
туальні основи політики інноваційного розвитку сфери туризму
в регіоні та розроблено інноваційні напрями регулювання регіо-
нальної рекреаційно-туристичної галузі. Узагальнено концепту-
альні положення сфери туризму як складовою національної еко-
номіки. Систематизовано наукові теорії та сформовано уявлення
стосовно «інноваційної ідеї», «інноваційного проекту», «іннова-
ційної інфраструктури» та «інноваційного потенціалу» розвитку
сфери туризму. Визначено суть інноваційної діяльності як ство-
рення унікального або модифікованого туристичного продукту.
Обгрунтовано умови формування та розвитку сфери туризму

регіону й окреслено суть зовнішніх і внутрішніх, статичних і
динамічних чинників. Узагальнено наукові підходи до визначен-
ня принципів стійкого розвитку сфери туризму. Встановлено
особливості взаємодії сфери туризму з соціально-економічною
системою регіону. Систематизовано теоретико-методологічні під-
ходи до аналізу функціонування регіонального ринку туристич-
них послуг. Виокремлено позитивні та негативні аспекти взаємо-
дії сфери туризму з соціально-економічною системою регіону.
Обгрунтовано теоретичні основи формування інноваційного
кластеру. Розроблено методологічні засади процесів регулюван-
ня інноваційної діяльності на різних просторових і функціональ-
них рівнях туристичних систем. Здійснено аналіз сучасного ета-
пу розвитку суб’єктів туристичної діяльності. Розроблено кон-
цептуальна модель парадигми інноваційного розвитку туризму в
регіоні. Запропоновано стаціонарну та синергетичну моделі інно-
ваційного розвитку туризму в регіоні. Обгрунтовано теоретичні
та методичні рекомендації щодо ефективності розвитку агроту-
ристичної діяльності в регіоні.

Шифр НБУВ: РА448128

Бухгалтерський облік та аудит

Облік та аудит в окремих країнах

2.У.152. Міжнародні стандарти обліку та звітності: підруч-
ник / А. І. Крисоватий, В. М. Панасюк, І. В. Мельничук,
Т. Г. Бурденюк; ред.: А. І. Крисоватий, В. М. Панасюк. –
Тернопіль: Економічна думка, 2021. – 579 с.: рис. – Бібліогр.:
с. 523-525. – укp.

Розкрито теоретичні та практичні засади відображення облі-
ково-аналітичних даних, порядок формування та подання фінан-
сової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів фі-
нансової звітності (МСФЗ). Охарактеризовано сучасні процеси
запровадження системи єдиних глобальних стандартів фінансо-
вої звітності, їх узгодження й удосконалення. Розглянуто питан-
ня використання фінансової й управлінської інформації суб’єк-
тів звітування для прийняття економічних рішень щодо бізнес-
партнерства, оцінки виробничої, фінансової, інвестиційної діяль-
ності та ймовірних перспектив розвитку компанії. Висвітлено
особливості застосування творчого підходу й особистого профе-
сійного судження при обгрунтуванні вибору методу оцінки, об-
ліку та принципів розкриття інформації у звітності з-поміж ба-
гатоваріантності правил і процедур МСФЗ та міжнародних стан-
дартів бухгалтерського обліку (МСБО) (IAS-IFRS).

Шифр НБУВ: СО37799
2.У.153. Теоретичні та методичні засади формування пра-

вової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподатку-
вання у системі неперервної освіти: автореф. дис. ... д-ра пед.
наук: 13.00.04 / С. С. Пугач; Вінницький держ. пед. ун-т
ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 40 с.: рис.,
табл. – укp.

Науково аргументовано та розроблено концептуально-методо-
логічні засади формування правової компетентності майбутніх
фахівців з обліку й оподаткування в системі неперервної освіти.
Підтверджено, що їх підготовка набуває ефективності, якщо
здійснюється відповідно до визначених теоретичних і методич-
них засад дослідження. Розкрито суть і зміст сформованості
правової компетентності майбутніх фахівців з обліку й оподат-
кування, визначено компоненти (когнітивний, мотиваційний, ді-
яльнісний, рефлексивний та інформаційно-логічний), критерії,
показники та рівні її сформованості. Обгрунтовано педагогічні
умови формування правової компетентності майбутніх фахівців
з обліку й оподаткування в системі неперервної освіти. Теоре-
тично розроблено й експериментально перевірено комплексну
структурно-функціональну модель формування їх правової ком-
петентності та чотири взаємозв’язаних і взаємозалежних струк-
турних моделі професійно орієнтованого освітнього середовища
для формування правової компетентності учнів, бакалаврів, ма-
гістрів і фахівців на етапі післядипломної освіти (підвищення
кваліфікації).

Шифр НБУВ: РА445054

Бухгалтерський облік в Україні

2.У.154. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практич-
ної інтернет-конференції «Облік, оподаткування і контроль:
теорія та методологія», 28 травня 2021 р.: [тези доп.] / ред.:
S. Bartosiewicz, D. Henning, Z. Korzeb, S. Szmitka,
N. Vovchuk, T. Wascinski, М. І. Бондар, Й. Я. Даньків,
О. А. Петрик, М. С. Пушкар; Західноукраїнський нац. ун-т. –
Тернопіль: ЗУНУ, 2021. – 174 с.: рис., табл. – укp.

Вміщено праці з актуальних проблем і основних напрямків
розвитку обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткування
відповідно до потреб управління підприємствами, установами,
організаціями. Акцентовано увагу на найбільш характерних тен-
денціях, закономірностях і перспективах використання новітніх
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напрямів розвитку обліково-аналітичної системи в Україні та
світі. Розкрито дефініції інформаційного простору, інформацій-
ного поля та інформаційного середовища обліку. Окреслено он-
тологічну верифікацію обгрунтованості віднесення інвентаризації
до методу бухгалтерського обліку. Охарактеризовано суть, прин-
ципи та критерії вибору стратегій зовнішньоекономічної діяльно-
сті. Увагу приділено діджиталізації систем бухгалтерського об-
ліку на промислових підприємствах. Наведено обробку облікової
інформації в умовах інформаційних технологій для системи
управління підприємством. Проаналізовано використання вироб-
ничих запасів підприємства та оцінка їх ефективностІ.

Шифр НБУВ: ВА852587
2.У.155. Облік, аналіз, аудит і оподаткування: навч.-метод.

посіб. / А. І. Вергун, Т. В. Косташ, Т. М. Ковальчук,
М. А. Проданчук, І. І. Никифорак; ред.: Т. М. Ковальчук;
Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці:
Рута, 2021. – 315 с. – Бібліогр.: с. 310-315. – укp.

Викладено систему тестових завдань різного ступеня складно-
сті з обов’язкових навчальних дисциплін циклу професійної під-
готовки спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Розроблені
тестові завдання можуть бути використані з метою перевірки та
закріплення набутих у ході навчального процесу знань як під
час приведення практичних занять, так і для самостійної роботи
студентів.

Шифр НБУВ: ВА852612
Див. також: 2.У.209

Бухгалтерський облік у галузях народного господарства

2.У.156. Аналіз та контроль фінансової звітності бюджет-
них установ України: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.09 / О. Л. Кононенко; Тернопільський нац. екон. ун-т. –
Тернопіль, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методичні та науково-практичні заса-
ди аналізу та контролю фінансової звітності бюджетних установ
України. Використано методи – загальнонаукові та емпіричні:
морфологічний аналіз, дедуктивний метод; системний підхід, ме-
тод цілепокладання, структурно-функціональний метод, ієрар-
хічне упорядкування, статистичний аналіз, абстрактно-логічний
аналіз; порівняння, групування, методи аналізу та синтезу; ме-
тод логічного узагальнення. Результати реалізовано шляхом по-
глиблення організаційно-методичних засади аналізу та контролю
фінансової звітності бюджетних установ, які у сукупності забез-
печують своєчасне й ефективне прийняття управлінських рі-
шень. Зазначено, що новизна полягає у поглибленні теоретичних
засад аналізу та контролю фінансової звітності бюджетних уста-
нов України й удосконаленні методичних підходів та положень
їх проведення.

Шифр НБУВ: РА445748
2.У.157. Облік в управлінні музейними предметами і колек-

ціями: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / О. М. Ге-
расименко; «Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана»,
ДВНЗ. – Київ, 2021. – 22 с.: рис. – укp.

Досліджено теоретичні й організаційно-методичні засади облі-
ку в управлінні музейними предметами та колекціями у складі
активів спадщини. Поглиблено обліково-економічну характерис-
тику активів спадщини та обгрунтовано доцільність їх узагаль-
нення окремим обліково-економічним поняттям. Запропоновано,
у процесі з’ясування сутнісних ознак музейних предметів і ко-
лекцій, порядок їх ідентифікації у складі активів спадщини та
доповнено класифікацію для цілей бухгалтерського обліку.
Вдосконалено нормативно-правове забезпечення обліку музейних
предметів і колекцій через розробку структури й окремих поло-
жень Національних положень (стандартів) бухгалтерського об-
ліку в державному секторі «Активи спадщини» та заходів, спря-
мованих на його гармонізацію з чинними нормативно-правовими
актами. Висвітлено підходи до визнання й оцінки музейних
предметів і колекцій, які грунтуються на врахуванні корисності
інформації про такі активи та її відповідності запитам користу-
вачів. Розвинуто організаційно-методичні засади аналітичного та
синтетичного обліку музейних предметів і колекцій. Системати-
зовано практичні питання інвентаризації музейних предметів і
колекцій для посилення контрольних функцій управління.
Сформовано концепцію подання музейних предметів і колекцій
у звітності з наведенням переліку фінансової та нефінансової
інформації й описом порядку її відображення.

Шифр НБУВ: РА448919
2.У.158. Облік та аналіз фінансових результатів основної

діяльності будівельних підприємств: методологія й організація:
автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.09 / О. В. Павелко;
ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана». –
Київ, 2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено вирішенню наукової проблеми, по-
в’язаної з удосконаленням та розвитком теорії й методології, а
також організаційно практичних засад обліку й аналізу фінансо-
вих результатів основної діяльності будівельних підприємств.
Уточнено економічну суть прибутку будівельного підприємства.
Розвинуто класифікацію фінансових результатів, яку покладено

в основу сформованого робочого плану рахунків з їх обліку.
Удосконалено систему документування фінансових результатів
основної діяльності будівельних підприємств. Доведено доціль-
ність складання Звіту про доходи, витрати та фінансові резуль-
тати основної діяльності будівельних підприємств, розроблено
Методичні рекомендації щодо його заповнення. Виокремлено до-
даткові показники фінансової звітності, складеної за МСФЗ та
П(С)БО, обгрунтовано порядок їх формування. Розроблено ін-
тегрований звіт будівельного підприємства в частині фінансових
результатів і нефінансових показників та представлено методику
його складання. Запропоновано матриці врахування впливу за-
питів економічних інституцій на формування облікової політики.
Презентовано порядок проведення аналізу фінансових результа-
тів будівельних підприємств за комплексним та цілеорієнтова-
ним підходом.

Шифр НБУВ: РА445817
2.У.159. Облік у бюджетних установах: навч. посіб. для

студентів ден. та заоч. форми навчання спец. 071 «Облік і
оподаткування» / А. С. Колєсніченко; Національний техніч-
ний університет «Харківський політехнічний інститут». – Хар-
ків: Вид-во Іванченка І. С., 2021. – 181 с.: табл. – Бібліогр.:
с. 123-128. – укp.

Викладено основні поняття й особливості обліку та звітності
бюджетних установ відповідно до діючої нормативно-правової
бази в державному секторі. Розкрито суть і порядок відображен-
ня господарських операцій з виконання кошторисів і визначення
результатів за загальним та спеціальним фондом. Наведено роз-
в’язання завдань до окремих практичних ситуацій, сформовано
теоретичний глосарій термінів, які вживають у бухгалтерському
обліку і звітності в галузі впровадження системи обліку в дер-
жавному секторі, та перелік нормативно-правових актів з цих
питань.

Шифр НБУВ: ВА851953
2.У.160. Обліково-аналітичне забезпечення управління еко-

номічною активністю підприємств торгівлі: теорія, методологія,
практика: монографія / Н. Б. Кащена; Харківський держав-
ний університет харчування та торгівлі. – Харків: Вид-во
Іванченка І. С., 2021. – 388 с.: рис., табл. – Бібліогр.:
с. 300-348. – укp.

Увагу приділено виявленню проблемних аспектів формування
обліково-аналітичного забезпечення управління економічною ак-
тивністю підприємств торгівлі та науковому обгрунтуванню ме-
тодологічних положень щодо їх вирішення з урахуванням дина-
мічних змін бізнес-середовища та зростаючих інформаційних по-
треб стейкхолдерів. Обгрунтовано теоретичний базис, розробле-
но методологічні й організаційні положення, науково-методич-
ний інструментарій та практичні рекомендації щодо обліково-
аналітичного забезпечення управління економічною активністю
підприємств торгівлі, що, на відміну від існуючих, сприяють
формуванню єдиного інформаційного простору релевантних да-
них, орієнтованих на задоволення інформаційних запитів корис-
тувачів усіх рівнів і досягнення стратегічних цілей соціо-еколо-
го-економічного розвитку підприємств торгівлі за рахунок мо-
дернізації обліково-аналітичних і контролінгових технологій,
підвищення рівня економічної активності та вартості бізнесу.

Шифр НБУВ: ВА851918
2.У.161. Обліково-контрольне забезпечення реструктуриза-

ції підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09
/ І. Ю. Предко; Державна служба статистики України, Націо-
нальна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ,
2020. – 21 с.: рис., табл. – укp.

Поглиблено теоретичні й організаційно-методичні засади облі-
ково-контрольного забезпечення реструктуризації на підприєм-
ствах України у звичайних умовах господарювання та в умовах
загрози банкрутства. Введено поняття «реструктуризація діяль-
ності з метою запобігання банкрутству» для цілей обліково-кон-
трольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання Ук-
раїни в умовах ризик-орієнтованого управління. Поглиблено ви-
значення поняття «обліково-контрольне забезпечення». Висвітле-
но економічну суть поняття «резерви», що трактується як наяв-
ність потенційних можливостей підвищення ефективності опера-
ційної та інвестиційної діяльності підприємства. За допомогою
моделювання як додаткового елемента методу бухгалтерського
обліку побудовано варіативну модель обліково-контрольного за-
безпечення реструктуризації другого типу. Вдосконалено елемен-
ти організації та методики обліково-контрольного забезпечення
процесу реструктуризації. Пропозиції щодо змін в організацій-
но-методичному забезпеченні процесу реструктуризації на під-
приємствах України відображено у внутрішньому стандарті
«Про порядок бухгалтерського обліку та контролю резервів на
реструктуризацію».

Шифр НБУВ: РА445854
2.У.162. Управлінський облік: підручник / О. В. Фоміна,

О. А. Мошковська, О. О. Августова, Д. В. Головіна,
О. М. Ромашко, І. К. Шушакова; ред.: О. В. Фоміна; Київ-
ський національний торговельно-економічний університет. –
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. – 227 с.: рис.,
табл. – Бібліогр.: с. 225-227. – укp.
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Висвітлено теоретичні та практичні аспекти методики й орга-
нізації управлінського обліку. Розглянуто управлінський облік в
системі менеджменту. Наведено класифікацію затрат і доходів
підприємств. Розкрито особливості застосування методів і при-
йомів у процесі обліку затрат з метою їх оптимізації. Висвітлено
питання використання облікових даних для ефективного бюдже-
тування діяльності підприємств. Увагу приділено питанням фор-
мування управлінської звітності з метою прийняття ефективних
рішень в різних бізнес-процесах.

Шифр НБУВ: ВА852547
2.У.163. Фінансовий облік: підручник / Я. Д. Крупка,

З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Почи-
нок, Р. В. Романів; Західноукраїнський Нац. ун-т. – Вид.
2-ге, допов. та перероб. – Тернопіль: ЗУНУ, 2020. – 481 с.:
рис., табл. – Бібліогр.: с. 481. – укp.

Визначено загальні принципи бухгалтерського обліку, облік
активів, капіталу та зобов’язань. Розкрито господарські процеси
та пов’язані з ними облік витрат, доходів діяльності, фінансових
результатів та їх оподаткування. Описано форми та порядок
складання фінансової звітності, звітності про управління, умови
переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.

Шифр НБУВ: СО37804
Див. також: 2.У.154

Аудит в Україні

2.У.164. Контроль у неприбуткових організаціях / А. Тол-
мачова // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. –
2021. – № 2. – С. 87-97. – Бібліогр.: 17 назв. – укp.

Досліджено теоретичні підходи щодо сутності та класифіка-
ційних форм контролю в неприбуткових організаціях. Окресле-
но мету контролю діяльності неприбуткових організацій, що на-
дало змогу виокремити й систематизувати його суб’єкти та
об’єкти. Визначено особливості обліку в неприбуткових органі-
заціях і запропоновано класифікаційну модель контролю у та-
ких установах.

Шифр НБУВ: Ж69762
2.У.165. Організаційно-методичне забезпечення внутрішньо-

го аудиту в системі державного фінансового контролю: авто-
реф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / О. Ю. Пушкарьова;
ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана». –
Київ, 2020. – 21 с.: рис. – укp.

Дисертацію присвячено обгрунтуванню теоретичних, організа-
ційних та методичних положень діяльності з внутрішнього ауди-
ту в державному секторі економіки як складової системи дер-
жавного фінансового контролю. Поглиблено генезис системи
державного фінансового контролю з окресленням в ній функції
і ролі внутрішнього аудиту. Опрацьовано нормативно-правове
забезпечення внутрішнього аудиту в державному секторі еконо-
міки. Удосконалено методичні підходи до організації та діяльно-
сті служби внутрішнього аудиту в державному секторі економі-
ки. Уточнено методичне забезпечення процесу планування діяль-
ності з внутрішнього аудиту й обгрунтовано шляхи оптимізації
цього процесу. Запропоновано методику оцінювання якості внут-
рішнього аудиту на підставі виокремлених показників та крите-
ріїв. Розроблено програму обовТязкового підвищення знань
внутрішніми аудиторами в розрізі основних рівнів професійного
досвіду та запропоновано 7-ми ступеневу модель рівнів профе-
сійної компетентності внутрішніх аудиторів.

Шифр НБУВ: РА445819
2.У.166. Організація та методологія контролю якості ауди-

торських послуг: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.09
/ М. М. Василюк; Державна служба статистики України, На-
ціональна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ,
2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Мета дослідження – розробка методологічних, організацій-
них засад і практичних рекомендацій щодо контролю за якістю
аудиторських послуг та комплексної системи оцінки якості ауди-
торських послуг. Уперше: окреслено шляхи застосування стан-
дартів ІSО для цілей контролю за якістю аудиторських послуг,
що сприятиме стандартизації контрольних заходів під час ауди-
ту; побудовано матричну модель оцінки якості аудиторських по-
слуг зовнішніми контролерами, що підвищує інформативність
оцінки; розроблено комплекс заходів оцінки якості аудиторських
послуг для різних суб’єктів аудиту, що забезпечує збалансова-
ність дій зовнішніх і внутрішніх контролерів за якістю аудиту;
удосконалено: організаційні заходи щодо забезпечення якості
аудиту та аудиторських послуг через визначені зміни інституціо-
нального середовища, що підвищує об’єктивність оцінки якості;
напрями розвитку процедурного забезпечення професійних етич-
них принципів як чинників якості; класифікацію ризиків ауди-
ту, що сприяє удосконаленню системи контролю за якістю; ор-
ганізаційне забезпечення контролю за якістю аудиторських по-
слуг, що надає змогу враховувати новітні зміни законодавства
щодо контролю за якістю; методологію зовнішнього контролю за
якістю аудиторських послуг через розвиток його процедурного
забезпечення, що надає змогу систематизувати дії зовнішніх кон-
тролерів за якістю аудиту з огляду на оновлення законодавства;

методологічні основи процедурного забезпечення внутрішнього
контролюза якістюі, що сприяє обгрунтуванню дій аудиторів під
час надання різних видів послуг; документальне забезпечення
контролю за якістю аудиту, що уможливлює формулювання єди-
них базових вимог до організації та методики внутрішньофірмо-
вого контролю за якістю аудиту; набули подальшого розвитку:
дефініція «якість послуг» у сучасному бізнес-середовищі, яка
екстрапольована на якість професійних аудиторських послуг;
ідентифікація чинників впливу на якість аудиторських послуг,
що сприяє уніфікації аудиторських процедур оцінки якості для
суб’єктів аудиторської діяльності; систематизація найбільш запи-
туваних аудиторських та неаудиторських послуг; дослідження
процесу організації контролю за якістю зовнішніми контролер-
ами, що надає змогу запропонувати зміни до процедурного за-
безпечення контрольних заходів; стандартизація системи внут-
рішнього контролю через удосконалення внутрішніх стандартів
«Політики та процедури системи внутрішнього контролю якості
аудиторської діяльності» з урахуванням новітніх змін законодав-
ства, що надало змогу забезпечити єдиний методичний підхід до
організації контролю за якістю аудиту.

Шифр НБУВ: РА445302
Див. також: 2.У.154-2.У.156, 2.У.209, 2.У.212, 2.У.256

Світова економіка

2.У.167. Глобалізація: співвідношення міжнародних та на-
ціональних економічних інтересів під впливом нових викликів:
матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., 9 квіт. 2021 р.
/ ред.: Т. В. Деркач; Міжнародний гуманітарний університет,
Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Академія громадських
наук Китайської Народної Республіки, Технічний освітній ін-
ститут Західної Македонії, Вища школа економіки, Білоруський
державний університет, Комратський державний університет,
Західно-Казахстанський аграрно-технічний ун-т імені Жангир
хана, Киргизький нац. аграр. ун-т ім. К. І. Скрябіна. – Одеса:
МГУ, 2021. – 95 с.: рис. – укp.

Проаналізовано специфічні напрями альтернативного інвесту-
вання у сучасному світі. Досліджено регіональну складову су-
часної системи міжнародних конкурентних відносин. Висвітлено
шляхи забезпечення стабільної діяльності промислових підпри-
ємств в умовах коронавірусних викликів. Розкрито стратегічні
імперативи розвитку відносин групи 4G та України. Удоскона-
лено системи управління персоналом в лікувально-профілактіч-
ній установі. Увагу приділено сфері туризму в умовах цифрової
трансформації. Висвітлено суть існуючих підходів в теорії інно-
ваційно-інвестиційного розвитку для України. Досліджено зна-
чення інтеграції енергетичних мереж в процесі переходу до низь-
ковуглицевої економіки. Охарактеризовано демографічні ризики
України в умовах інтенсифікації міграційних процесів.

Шифр НБУВ: ВА852245

Світова економіка в цілому

2.У.168. Моделі соціальної економіки у глобальному вимірі:
автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.02 / А. О. Сімахова;
ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана». –
Київ, 2020. – 32 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено процес соціалізації на мікро-, макро-, регіональ-
ному та глобальному рівнях. Обгрунтовано теоретико-методоло-
гічні основи становлення соціальної економіки, ідентифіковано
її детермінанти та характерні ознаки. Запропоновано багатокри-
теріальну класифікацію моделей соціальної економіки. Охарак-
теризовано транзитивну модель соціальної економіки та її варі-
ації у глобальній метриці. Проведено порівняльний аналіз фі-
нансових каналів і джерел соціалізації у країнах світу. Розроб-
лено факторну модель глобальних і локальних соціальних інди-
каторів. Визначено управлінський інструментарій розвитку мо-
делей соціальної економіки для забезпечення добробуту населен-
ня. Встановлено глобальні тренди, проблеми та виклики розвит-
ку з оцінкою потенціалу соціалізації щодо їх вирішення.

Шифр НБУВ: РА445846
2.У.169. Парадигма глобальної інклюзивної циркулярної

економіки: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.02
/ І. Я. Зварич; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль,
2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено детермінанти формування глобальної інклюзивної
циркулярної економіки. Проаналізовано концептуальний базис
формування глобальної інклюзивної циркулярної економіки.
Окреслено концептуальні орієнтири побудови глобального ін-
клюзивного циркулярного суспільства. Досліджено напрями ім-
плементації плану дій ЄС у сфері глобальної інклюзивної цир-
кулярної економіки. Запропоновано індексний підхід до оцінки
циркулярності та інклюзивності економіки. Розроблено методику
рейтингування країн за показником глобальної інклюзивної
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циркулярної економіки. Оцінено циркулярність економіки Євро-
пейського Союзу. Проаналізовано інтегрований показник гло-
бальної інклюзивної циркулярної економіки. Здійснено моніто-
ринг міжнародної торгівлі відходами та брухтом. Запропоновано
шляхи подолання розриву (гепу) циркулярності, зокрема бізнес-
смарт-моделі та циркулярні міста. Досліджено циркулярні лан-
цюги створення доданої вартості. Проаналізовано «податкові
зміщення» як смарт-передумови для формування інклюзивної
циркулярної економіки. Відображено сучасні тенденції утворен-
ня та переробки вторинної сировини в Україні. Виокремлено
пріоритетні напрями та проблемні аспекти імплементації цирку-
лярної економіки в Україні. Розроблено модель національної
інклюзивної циркулярної економіки для її реалізації в Україні.

Шифр НБУВ: РА445737
2.У.170. Фінансові механізми забезпечення збалансованого

людського розвитку: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.08
/ Ю. О. Гернего; ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т імені
Вадима Гетьмана». – Київ, 2020. – 39 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено дослідженню фінансових механізмів
забезпечення збалансованого людського розвитку. Поглиблено
розуміння ролі людського розвитку у фінансовій науці. Прове-
дено комплексний аналіз фінансового забезпечення, як домінан-
ти збалансованого людського розвитку. Поглиблено підходи до
оцінки структурно-функціональних характеристик фінансових
механізмів збалансування людського розвитку. Досліджено сис-
тему фінансового забезпечення людського розвитку. Здійснено
аналіз позабюджетного фінансування збалансованого людського
розвитку та соціальних інвестицій, як інструменту еволюції лю-
диноцентричного бізнесу. Надано оцінку людському розвитку та
фінансовому забезпеченню об’єктів соціальної сфери в Україні.
Розроблено методичні рекомендації з оцінки дієвості фінансових
джерел під час побудови моделі соціальної держави. Визначено
особливості фінансування проєктів і програм людського розвит-
ку за рахунок зарубіжних урядових фондів та іноземних недер-
жавних фондів. З’ясовано роль міждержавних інституцій й аль-
тернативних форм фінансування у відтворенні людського потен-
ціалу. Запропоновано концептуальні підходи до розбудови фі-
нансових технологій та визначення їх впливу на людський роз-
виток. Визначено потенціал фінансового забезпечення людського
розвитку в епоху крауд-технологій та фінансування освітньої
компоненти людського розвитку за рахунок ендавменту. Запро-
поновано концептуальні і стратегічні напрями активізації фінан-
сових механізмів забезпечення збалансованого людського розвит-
ку в Україні.

Шифр НБУВ: РА445417
2.У.171. Фіскальні «війни» в умовах становлення глобаль-

ної цифрової економіки / Л. Кудирко, В. Антіхович
// Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. –
№ 3. – С. 36-51. – Бібліогр.: 26 назв. – укp.

Виявлено взаємозв’язок між нарощуванням цифрової транс-
кордонної торгівлі та можливостями мінімізації податків через
механізми трансфертного ціноутворення та контрольованих між-
народних операцій з нематеріальними активами багатонаціональ-
них компаній. Здійснено огляд новітніх регуляторних практик
держав у напрямі міждержавної фіскальної конкуренції та фіс-
кальних «воєн». Визнано відсутність успіхів механізмів глобаль-
ної координації щодо приєднання учасників транснаціональної
торгівлі, зокрема цифрової, до загальноохоплюючого регулятор-
ного акта стосовно встановлення єдиних правил її оподаткування.

Шифр НБУВ: Ж69762
2.У.172. E-logistics: definitions, development and conceptual

framework / I. Dumanska, O. Matviiets // Зовн. торгівля:
економіка, фінанси, право. – 2021. – № 2. – С. 44-55. –
Бібліогр.: 9 назв. – англ.

The article is devoted to the study of modern logistics trends,
such as e-logistics. The content of the concept of «electronic logis-
tics» is defined and the functioning of its tools in the enterprise
management system is determined. The main differences between
logistics and e-logistics are determined, and the historical develop-
ment of electronic logistics is investigated. The main advantages of
this concept are identified and some problems in the process of
functioning of electronic logistics are singled out.

Шифр НБУВ: Ж69762

Спеціальні та галузеві економіки

2.У.173. Інжиніринг криз та ризиків транспортних послуг:
колект. монографія / В. М. Самсонкін, І. В. Ніколаєнко,
Ю. В. Булгакова, Р. В. Вернигора, О. В. Галан, О. М. Гнен-
ний, О. А. Горецький, В. Л. Горобець, Є. Б. Демченко,
А. С. Дорош, В. К. Мироненко, А. М. Окороков, О. І. Саб-
лін, М. В. Хара, Н. С. Чернова, Р. С. Щербина, О. Г. Юр-
ченко; ред.: В. М. Самсонкін, І. В. Ніколаєнко. – Київ: Тал-
ком, 2021. – 311 с.: рис., табл. – укp.

Зазначено, що у монографії представлено матеріали науково-
практичних досліджень в межах міжнародного проекту програми
Європейського союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у

сфері транспортних послуг» (CRENG). Розглянуто питання
впливу кризових ситуацій на роботу транспортних підприємств
і шляхи підвищення ефективності функціонування транспортно-
логістичних систем в умовах криз та ризиків. Досліджено вплив
людського фактору на функціонування транспортних систем.
Розкрито проблеми управління ланцюгами та мережами. Увагу
приділено системам управління безпекою та навколишнім сере-
довищем у транспортних процесах.

Шифр НБУВ: ВС68498
2.У.174. Метод прийняття рішення при відборі (рекрутингу)

персоналу на основі нечітких когнітивних карт / В. О. Мар-
товицький, Д. О. Даниленко, С. А. Лукашов, Д. М. Росін-
ський, В. М. Сухотеплий // Системи упр., навігації та зв’яз-
ку. – 2021. – Вип. 2. – С. 39-49. – Бібліогр.: 19 назв. –
укp.

Охарактеризовано основні етапи при відборі кандидатів із
сфери інформаційних технологій до персоналу сучасних компа-
ній розробки та підтримки програмних засобів. Предметом до-
слідження є теоретичні та прикладні аспекти автоматизації етапу
відбору персоналу методом когнітивного аналізу на основі нечіт-
ких когнітивних карт. Об’єктом дослідження є етап відбору у
процесі рекрутингу та найму для задоволення потреби підпри-
ємств у необхідному персоналі. Доведено необхідність та уза-
гальнено вимоги до формування нечіткої когнітивної карти ком-
петенцій як інструменту відбору персоналу за допомогою якіс-
них та кількісних суб’єктивних оцінок. Розроблено алгоритм
відбору кандидата на основі аналізу даних про нього, його від-
повідей на співбесідах, тощо. Цей метод може бути також вико-
ристаний у багатьох інших завданнях, пов’язаних із відбором
кандидатів. Надано практичні рекомендації щодо організації
процедури відбору кандидатів за допомогою бази правил та типу
взаємозв’язків між найважливішими критеріями.

Шифр НБУВ: Ж73223
Див. також: 2.У.105, 2.У.169, 2.У.193

Фінанси. Грошовий обіг. Кредит

2.У.175. Готівковий грошовий обіг в умовах пандемії
COVID-19 / Н. Шульга, Г. Бортніков, К. Кірєєва // Зовн.
торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. – № 2. –
С. 98-112. – Бібліогр.: 21 назв. – укp.

Ідентифіковано загальні причини зменшення обсягів готівки
під час пандемії COVID-19 та визначено її вплив на зміну по-
ведінки споживачів банківських послуг, банків, регуляторів,
торговельних мереж. Окреслено заходи, які вживали центральні
банки щодо управління готівковим грошовим обігом в умовах
карантину. Узагальнено сучасний стан і перспективи викорис-
тання готівкових грошей у країнах із різним ступенем економіч-
ного розвитку. Розкрито механізм моніторингу центральним бан-
ком використання готівки.

Шифр НБУВ: Ж69762
2.У.176. Державні банки розвитку: світовий досвід та пер-

спектива для України: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.08 / А. О. Свистун; Державна навчально-наукова уста-
нова «Академія фінансового управління». – Київ, 2021. –
24 с.: табл. – укp.

В основу дослідження покладено гіпотезу про державу як
ефективного власника. Ефективного власника розглянуто як
суб’єкт, що здатний зберігати та примножувати предмет володін-
ня; чітко визначати мету використання цієї власності; спрямову-
вати функціонування об’єктів власності на реалізацію суспіль-
них інтересів. Принциповим моментом у капіталізації є пільгове
оподаткування прибутку банку та його спрямування на форму-
вання резервів. Мажоритарна частка держави у капіталі націо-
нального банку розвитку створює передумови для використання
такої установи як інструменту економічної політики держави.
Акцент на кредитуванні малого та середнього бізнесу не виклю-
чає розвитку кредитування населення за окремими соціально
значимими програмами (підтримка регіонів, студентські позики,
соціальні підприємства). Незважаючи на помірний внесок банку
розвитку в загальні обсяги кредитування, він відіграє лише по-
зитивну роль у розвитку економіки. Враховуючи потенціал
впливу малого та середнього бізнесу на регіональну економіку
та життя громад, банки розвитку мають бути більш орієнтовані
на підтримку починаючих підприємців, стартапів, а не лише
великих корпорацій. Запропоновано реалізовувати моделі бізне-
су двох типів банків розвитку для України, а саме: спеціалізо-
ваного банку для фінансової підтримки малого і середнього біз-
несу через установи-партнери та банку для фінансування вели-
ких корпорацій, державних підприємств і муніципалітетів. Об-
грунтовано, що стартовий (статутний) капітал такі банки мо-
жуть отримати шляхом реструктуризації трьох державних бан-
ків (Укрексімбанку, Ощадбанку та Укргазбанку), перерозподілу
профільних активів між цими банками, зі збереженням спеціа-
лізації експортно-імпортного банку як третього спеціалізованого
державного банку. Державні банки розвитку здатні працювати на
ринку як установи без ліцензії на залучення клієнтських коштів,
оскільки покладаються на оптове запозичення. Розроблені
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пропозиції та висновки використано в діяльності Міністерства
фінансів України, Національного банку України та комерційних
банків.

Шифр НБУВ: РА447944
2.У.177. Моделі, методи та інформаційна технологія прог-

нозування нестаціонарних фінансових процесів і супутніх ри-
зиків: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 / О. А. Ко-
жухівська; Державний університет телекомунікацій. – Київ,
2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Розроблено інформаційні технології для моделювання та прог-
нозування розвитку нестаціонарних гетероскедастичних процесів
на основі статистичних даних. Досліджено підвищення адекват-
ності математичних моделей нестаціонарних процесів та якості
прогнозів волатильності. Проаналізовано відомі структури моде-
лей та методів їх побудови, що створило основу для подальшої
розробки математичних моделей для прогнозування волатильно-
сті й оцінювання фінансових ризиків. Розроблено нові структу-
ри моделей для підвищення якості оцінок прогнозів волатильно-
сті. Запропоновано гібридний метод структурного та парамет-
ричного синтезу моделей на основі МГУА-нейронних мереж з
використанням еволюційних обчислень для розв’язання задачі
прогнозування нестаціонарних часових рядів. Досліджено збіж-
ність оцінок, одержаних за допомогою фільтра Калмана з вико-
ристанням запропонованої аналітичної процедури.

Шифр НБУВ: РА444388
2.У.178. Управління банківськими ризиками: підручник

/ Л. О. Примостка, І. В. Краснова, В. В. Лавренюк,
О. О. Примостка, П. М. Чуб, А. В. Нікітін, В. Г. Шевалді-
на, О. І. Шварц, А. М. Суторміна, К. М. Суторміна,
Є. В. Позднишев, Н. С. Білань, А. О. Примостка, М. Я. Бі-
лань, І. В. Домінова; заг. ред.: Л. О. Примостка; ред.:
В. К. Хлівний, С. М. Аржевітін, О. В. Мурашко, О. О. Га-
манкова, М. А. Гапонюк, Т. В. Майорова, В. М. Опарін,
О. О. Терещенко, В. М. Федосов; «Київський нац. екон. ун-т
імені Вадима Гетьмана», ДВНЗ. – Київ: КНЕУ, 2018. –
535 с.: рис., табл. – укp.

Підготовлено відповідно до навчального плану підготовки ма-
гістрів з банківської справи. Викладено питання економічної сут-
ності та класифікації ризиків у банківській сфері, принципи
побудови та складові системи ризик-менеджменту в банку, при-
йоми ідентифікації й оцінювання банківських ризиків, методи
управління ризиками, інструментарій управління ринковими ри-
зиками, механізми хеджування ризиків, особливості оцінювання
системного та комплаєнс ризиків, процедури контролю та моні-
торингу банківських ризиків. Матеріал викладено з урахуванням
вимог Національного банку України щодо організації систем
ризик-менеджменту у вітчизняних банках і міжнародного досві-
ду управління банківськими ризиками. Розглянуто ряд базових
положень та наведено значну кількість прикладів. Зазначенні
питання надають змогу сформувати системні знання з теорії та
практики управління банківськими ризиками, вивчити методи
ідентифікації, оцінювання, контролю та моніторингу банків-
ських ризиків, оволодіти навичками раціональної організації
систем ризик-менеджменту в банках.

Шифр НБУВ: ВС68570
2.У.179. Форензік як інструмент протидії факторинговим

ризикам / М. Нежива, В. Мисюк // Зовн. торгівля: еконо-
міка, фінанси, право. – 2021. – № 2. – С. 73-86. –
Бібліогр.: 18 назв. – укp.

Розглянуто причини застосування факторингу в Україні та
виокремлено національні заходи протидії економічним наслідкам
пандемії COVID-19. Досліджено тенденції зростання факторин-
гового обороту та ВВП у країнах Європейського Союзу. Визна-
чено ТОП-5 країн на ринку факторингу в ЄС. Обгрунтовано
ризики, пов’язані з факторинговими операціями. Проаналізова-
но професійні напрями форензіку в умовах управління ризика-
ми факторингового бізнесу.

Шифр НБУВ: Ж69762
Див. також: 2.У.112

Економіка підприємства. Спільні підприємства

2.У.180. Інформаційна складова у механізмі фінансової
безпеки підприємства / Є. Носова, К. Мугуєв, В. Русінов
// Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. –
№ 3. – С. 98-107. – Бібліогр.: 8 назв. – укp.

Визначено важливість механізму забезпечення інформаційної
безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки підприєм-
ства в умовах функціонування в інформаційному середовищі та
тісній взаємодії зі сферою інформаційних технологій. Встанов-
лено, що комплексом інформаційних ризиків і ризиків транзак-
цій, який загрожує підприємству під час провадження його опе-
раційної діяльності, можливо управляти лише за наявності спе-
ціалізованої служби управління інформаційними ризиками на
підприємстві.

Шифр НБУВ: Ж69762

2.У.181. Міжнародні стратегічні альянси в ІТ-сфері
/ К. Ніжейко // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. –
2021. – № 3. – С. 52-63. – Бібліогр.: 9 назв. – укp.

Охарактеризовано риси міжнародних стратегічних альянсів як
форми співпраці компаній в ІТ-сфері. Обгрунтовано переваги й
недоліки міжнародних стратегічних альянсів ІТ-сфери, що зале-
жать від позиції, яку займають партнери за створення МСА.
Доведено необхідність ретельного обгрунтування рішень про
вступ вітчизняних компаній ІТ-сфери в міжнародний стратегіч-
ний альянс.

Шифр НБУВ: Ж69762
2.У.182. Трансфертне ціноутворення транснаціональних кор-

порацій / І. Гладій // Зовн. торгівля: економіка, фінанси,
право. – 2021. – № 3. – С. 85-97. – Бібліогр.: 23 назв. –
укp.

Досліджено особливості діяльності транснаціональних корпо-
рацій (ТНК) на світовому ринку, виявлено тенденцію їх госпо-
дарювання в Україні. Проаналізовано методи трансфертного ці-
ноутворення, що допомагають встановити відповідність кон-
трольованих операцій принципу «витягнутої руки». Наголошено
на необхідності удосконалення наявної нормативно-правої бази
у сфері трансфертного ціноутворення з метою посилення подат-
кового контролю за діяльністю ТНК.

Шифр НБУВ: Ж69762
2.У.183. Competitive strategies of companies in the foreign

market / G. Duginets, O. Kolesnykova // Зовн. торгівля: еко-
номіка, фінанси, право. – 2021. – № 3. – С. 12-22. –
Бібліогр.: 16 назв. – англ.

Посилення конкуренції супроводжується появою безлічі кон-
куруючих підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньо-
му ринках. Питання конкурентоспроможності українських під-
приємств на міжнародних ринках вимагає першочергової уваги.
Це робить проблему оцінки рівня конкурентоспроможності акту-
альною та зумовлює необхідність пошуку шляхів формування
конкурентних переваг підприємства. Мета роботи – аналіз осо-
бливостей формування конкурентних стратегій українських ком-
паній та необхідність обгрунтувати проблеми та вивчити пер-
спективи підвищення конкурентоспроможності українських ком-
паній на зовнішньому ринку. Використано комплекс взаємодо-
повнюючих методів наукової ідентифікації економічних процесів
та явищ: системно-структурний, порівняльний та статистичний
аналіз. Інформаційну базу дослідження складають статистичні й
аналітичні матеріали та інформаційно-аналітичні збірники, бю-
летені та огляди з офіційних джерел, широкий спектр вітчизня-
них і закордонних літературних джерел та результати власних
досліджень. Проаналізовано теоретичні аспекти конкурентоспро-
можності, етапи розробки ефективної стратегії. Досліджено еко-
номічне середовище всередині країни, його переваги та недоліки
для ведення бізнесу. Надано шляхи покращання економічного
середовища України для успішного функціонування вітчизняних
компаній, втілення їх конкурентних стратегій у життя та виходу
на міжнародні ринки. Висновки: дослідження показало, що ук-
раїнські компанії, виходячи на міжнародні ринки, стикаються з
внутрішніми перешкодами, які потребують вирішення. Для по-
долання цих перешкод та побудови успішного бізнесу кожна
компанія повинна мати власну конкурентну стратегію, яка допо-
може їй не лише вийти на міжнародний ринок, але й завоювати
довіру та лояльність як вітчизняних, так і закордонних спожи-
вачів. Однак уряд також має зробити все можливе для виходу
вітчизняних компаній на міжнародні ринки. У перспективі це
призведе до того, що українські компанії одержать необхідні для
них конкурентні переваги, що передусім підвищить їх конкурен-
тоспроможність на міжнародній арені та конкурентоспромож-
ність країни загалом.

Шифр НБУВ: Ж69762
2.У.184. Intellectual control of logistic processes using ge-

netic algorithms / E. Skakalina // Системи упр., навігації та
зв’язку. – 2021. – Вип. 1. – С. 111-114. – Бібліогр.:
5 назв. – англ.

Цифровизация глобального бізнесу передбачає автоматизацію
великої кількості бізнес-процесів, як ключових, так і допоміж-
них. Ця тенденція стає визначальним фактором на світовому
ринку BPM-рішень. Інтелектуальні системи автоматизації бізнес-
процесів охоплюють не тільки корпоративний сегмент великого
корпоративного бізнесу, а й швидко проникають в середній біз-
нес і знаходять застосування в державних структурах. Страте-
гічним орієнтиром у цифровізації управління потоками є інно-
ваційний підхід, який має бути систематичним. Запропонована
концепціа цифровізації логістичних процесів реалізується на ев-
ристичної основі, що відповідає сталості переходу від традицій-
ного управління складними системами до управління логістикою
і визначається ступенем проникнення управління логістикою на
всі рівні. Використання точних методів для оптимізації транс-
портування не може бути реалізовано через складність обліку
зовнішніх параметрів і часових обмежень, що накладаються роз-
міром проблеми. Розглянуто евристичний підхід, до якого нале-
жить генетичний алгоритм.

Шифр НБУВ: Ж73223
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Світова економіка торгівлі та громадського харчування

2.У.185. Електронна комерція та Інтернет-торгівля: навч.-
метод. посіб. / К. М. Краус, Н. М. Краус, О. В. Манжура. –
Київ: Аграр Медіа Груп, 2021. – 454 с.: рис., табл. –
Бібліогр.: с. 449-454. – укp.

Розкрито суть і зміст електронного бізнесу й електронної ко-
мерції. Наведено порівняльний аналіз традиційної та електрон-
ної комерційної діяльності. Розглянуто структурні елементи
електронної комерції та Інтернет-торгівлі. Увагу приділено
принципам організації й управління Інтернет-магазином. Висвіт-
лено особливості комерційної діяльності електронних торговель-
них майданчиків. Розглянуто методи та технологію електронної
комерції й Інтернет-торгівлі. Окреслено проблеми та перспекти-
ви розвитку електронної комерції в Україні.

Шифр НБУВ: ВА850517
2.У.186. Інноваційні бізнес-інструменти у сфері торгівлі

/ О. Пурденко, В. Мельник // Зовн. торгівля: економіка,
фінанси, право. – 2021. – № 3. – С. 77-84. – Бібліогр.:
16 назв. – укp.

Розглянуто поняття «бізнес-технології» та «бізнес-інструмен-
ти». Наведено основні тенденції запровадження інноваційних
бізнес-інструментів в умовах випереджаючого зростання частки
онлайн-продажів і використання технологічних ресурсів залежно
від поставленого стратегічного завдання. Узагальнено основні
найпопулярніші тренди використання бізнес-інструментів май-
бутнього у сфері торгівлі.

Шифр НБУВ: Ж69762
2.У.187. Інституційні складові бренд-орієнтованої економі-

ки / Ю. Олейніков, Л. Сєрова // Зовн. торгівля: економіка,
фінанси, право. – 2021. – № 3. – С. 23-35. – Бібліогр.:
18 назв. – укp.

Проаналізовано інституційні основи підтримки формування
національного бренду України. Визначено основні напрями ор-
ганізаційно-інституціональних перетворень у експортоорієнтова-
ному комплексі економіки України. Акцентовано на розумінні
особливої ролі національного бренду в розвитку експортоорієн-
тованої економіки, що сприяє встановленню та підтримці конку-
рентної позиції країни.

Шифр НБУВ: Ж69762
2.У.188. Ресторанні тактики: антипандемічний кейс

/ М. Босовська, Л. Бовш, І. Антонюк // Зовн. торгівля:
економіка, фінанси, право. – 2021. – № 2. – С. 113-132.
– Бібліогр.: 38 назв. – укp.

Здійснено діагностику практик управління ресторанами в умо-
вах кризи та коронавірусної загрози. Розглянуто інноваційні
тактики протидії пандемічним викликам і розроблено референт-
ну модель формування тактики антипандемічної протидії ресто-
рану. Надано методичні та практичні рекомендації щодо реалі-
зації тактичного управління суб’єктами ресторанного бізнесу,
проведено оцінку його результативності із застосуванням мето-
дики EFQM.

Шифр НБУВ: Ж69762
2.У.189. Управління поставками в умовах малої вибірки

випадкових вихідних даних / Л. Г. Раскін, О. В. Сіра,
Ю. Л. Парфенюк // Системи упр., навігації та зв’язку. –
2021. – Вип. 2. – С. 96-101. – Бібліогр.: 16 назв. – укp.

Розглянуто задачу відшукання оптимального плану транспор-
тувань продукту в системі «постачальник – споживач» в ситу-
ації, коли вартості транспортувань – випадкові величини. За-
пропоновано критерій оптимальності плану – ймовірність того,
що сумарна випадкова вартість транспортувань перевищить за-
даний допустимий поріг. В умовах малої вибірки вихідних да-
них коректне відновлення щільності розподілу випадкової вар-
тості транспортувань неможливе. Розглянуто варіанти аналітич-
ного подання критерію для різних законів розподілу випадкової
вартості транспортувань: гаусом, асиметричною і «найгіршою».
Параметри «найгіршого» закону розподілу відшукуються мето-
дом континуального лінійного програмування. Для вирішення
задачі запропонована ітераційна процедура, на кожному кроці
якої вирішується задача квадратичного програмування. Обгрун-
товано метод прискорення обчислювальної процедури, заснова-
ний на оптимізації дробово-нелінійної функції з лінійними обме-
женнями. Показано, що оптимальний план перевезень визначає-
ться тільки значеннями математичного сподівання і дисперсії
вартостей транспортувань, але не залежить від закону розподілу
цих випадкових величин.

Шифр НБУВ: Ж73223
2.У.190. Управління розвитком онлайн-бізнесу ритейлерів

в умовах цифрової трансформації: автореф. дис. ... д-ра екон.
наук: 08.00.04 / А. О. Наторіна; Нац. ун-т «Чернігівська по-
літехніка». – Чернігів, 2021. – 41 с.: табл., рис. – укp.

Обгрунтовано концепцію та запропоновано методологічне під-
рунтя інтеріорного управління розвитком онлайн-бізнесу ритей-
лерів на фоні цифрової трансформації. Сформовано методоло-
гічний базис реконфігурування конструкта бізнес-моделі ритей-
лерів у транзитивний. Сформульовано концептуальне бачення
адаптивної системи управління маркетинговою товарною політи-

кою ритейлерів в Інтернеті. Удосконалено науково-методичний
підхід до ідентифікації траєкторії розвитку онлайн-бізнесу ри-
тейлерів та розвинуто основні положення параметричних вимірів
їх інноваційної складової на базі квалітативного класифікатора.
Обгрунтовано принципи та методичні підходи до HR- і ризик-
менеджменту онлайн-бізнесу ритейлерів. Запропоновано систему
показників оцінювання сили впливу гетерогенних складових
конкурентного фону на ведення та управління розвитком он-
лайн-бізнесу ритейлерів на фоні цифрової трансформації. Роз-
роблено матрицю градаційно-конверсійних зсувів дискретного та
континуального етапів функціонування Інтернет-магазину ритей-
лера. Визначено стратегічні напрями SEO-оптимізації бізнесу
ритейлерів у Google. Розроблено динамічну модель критичної
маси Facebook/Instagram бізнес-акаунту ритейлера і наведено
прикладні аспекти кастомізації фідів у соціальних мережах на
базі досвіду потенційних покупців. Запропоновано імітаційну
модель реагування ритейлера на негативні відгуки/коментарі
онлайн-покупців з десенсибілізацією цільової аудиторії відповід-
но до контексту поточної ситуації.

Шифр НБУВ: РА448802
2.У.191. European trends of inclusive tourism in post-

COVID-19 / A. Kyrylenko, S. Melnychenko, T. Dupliak
// Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. –
№ 3. – С. 4-11. – Бібліогр.: 11 назв. – англ.

Понад 1 млрд осіб у світі мають інвалідність, що становить
15 % усього населення планети. У поєднанні з родинами та
опікунами ця цифра зростає до 2,2 млрд осіб, які акумулюють
понад 8 трлн доларів США щорічного доходу. Люди з інвалід-
ністю, що відвідують Європейський Союз, здійснюють внесок у
розвиток економіки у розмірі понад 118 млрд доларів США як
прямих, так і непрямих економічних надходжень. З огляду на
ситуацію, що склалася, існує нагальна потреба дослідити наявні
теоретичні та практичні підходи до розвитку інклюзивного ту-
ризму. Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив, що пи-
тання розвитку інклюзивного туризму серед українських науков-
ців набуває популярності. Загалом їх наукові праці розкривають
основні теоретичні аспекти інклюзивного туризму. Однак ця
проблема потребує подальшого вивчення у світлі сучасних тен-
денцій у пост-COVID-19 період. Мета роботи – дослідження
сучасного стану розвитку інклюзивного туризму в Європі та
його особливостей у пост-COVID-19 період. Теоретичною та ме-
тодологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних
та закордонних учених у галузі інклюзивного туризму та статис-
тична інформація Всесвітньої туристичної організації
(ЮНВТО). У процесі дослідження використано наукові методи
аналізу, синтезу, порівняння. Інклюзивний туризм в Україні
лише починає розвиватися. Такий процес неможливий без роз-
витку спеціальної інфраструктури. Негативний вплив пандемії
COVID-19 на світовий туризм продовжується й у 2021 р. Дані
свідчать про падіння міжнародних прибуттів туристів на 73 % у
2020 р. Найбільший спад у кількості міжнародних туристів у
2020 р. зазнали країни Азії та Тихого океану. Близький Схід та
Африка також зафіксували значне зниження показників, як і
Європа та Америка. Люди з обмеженими можливостями та особи
похилого віку також зазнали сильних обмежень у подорожах та
туризмі через пандемію COVID-19. Висновки: негативний вплив
пандемії COVID-19 у 2020 р. призвів до зменшення прибуттів
міжнародних туристів до Європи на 69 %. Основними напряма-
ми відновлення інклюзивного туризму в період пост-COVID-19
мають бути: співпраця місцевих адміністрацій з питань туризму
з організаціями людей з інвалідністю, навчання персоналу для
обслуговування клієнтів з інвалідністю, розробка заходів щодо
доступності транспортних послуг, закладів розміщення та куль-
турних пам’яток для людей з інвалідністю.

Шифр НБУВ: Ж69762
Див. також: 2.У.121, 2.Ч.1241

Міжнародні економічні відносини та зв’язки

2.У.192. Вплив синергії регіональної інтеграції на розвиток
потенціалу транснаціоналізації країн Південно-Східної Європи:
автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Є. І. Созінова;
Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2021. –
20 с.: рис., табл. – укp.

Розроблено підходи до розвитку потенціалу транснаціоналіза-
ції країн Південно-Східної Європи у парадигмі впливу синергії
регіональної інтеграції. Визначено генезис методології дослі-
дження природи та суті процесу транснаціоналізації. Узагальне-
но детермінанти синергії впливу регіональної економічної інтег-
рації на формування інвестиційних потоків. Систематизовано
теоретико-методологічні підходи до дослідження впливу регіо-
нальної інтеграції на потенціал транснаціоналізації країн. Детер-
міновано роль прямих іноземних інвестицій у формуванні інвес-
тиційного потенціалу країн Європи. Визначено напрями транс-
формацій країн Південно-Східної Європи в архітектоніці євро-
пейських регіональних процесів. Проаналізовано ступінь конвер-
генції країн Південно-Східної Європи в умовах європейських
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інтеграційних процесів. Оцінено потенціал транснаціоналізації
економіки країн Південно-Східної Європи. Розроблено механіз-
ми стимулювання розвитку потенціалу транснаціоналізації країн
Південно-Східної Європи. Визначено стратегічні пріоритети між-
народної інтеграції України та країн Південно-Східної Європи.

Шифр НБУВ: РА448671
2.У.193. Детермінанти диверсифікації діяльності інжинірин-

гових компаній на глобальному ринку послуг: автореф. дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.02 / Є. І. Ковтун; Київський нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено теоретико-методологічні концепції розвитку інжи-
нірингових послуг в умовах трансформації світового господар-
ства, розроблено й обгрунтовано рекомендації щодо механізму
диверсифікації та інтеграції сектору інжинірингових послуг Ук-
раїни у глобальний ринок послуг. Здійснено дослідження генезу
сучасних систем інжинірингу в умовах глобалізації та фрагмен-
тації економічної діяльності. Представлено математичну модель
на основі методу найменших квадратів для аналізу участі інжи-
нірингових компаній в економіці України та прогнозу ступеня
та можливості зростання інжинірингових послуг на найближчі
десять років. Виконано компаративний аналіз сучасного стану та
рівня розвитку ринку інжинірингових послуг України, визначе-
но основні напрямки його розвитку. Обгрунтовано, що створен-
ня ефективної інжинірингової інфраструктури й уніфікованих
інститутів стандартизації істотно посилює конкурентні можливо-
сті України у виробництві та реалізації інжинірингових послуг
на національному, регіональних і міжнародних ринках.

Шифр НБУВ: РА448657
2.У.194. Закономірності досягнення добробуту населення в

умовах трансформації міжнародних інтеграційних об’єднань:
автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.02 / Г. О. Шамборов-
ський; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ,
2020. – 36 с.: рис., табл. – укp.

Проаналізовано й узагальнено теоретико-методологічні підхо-
ди до дослідження економічних вимірювань добробуту населення
і міжнародної економічної інтеграції. Здійснено ідентифікацію
механізмів впливу міжнародної економічної інтеграції на добро-
бут населення країн-учасниць в умовах мегарегіоналізації й
трансформації світового господарства. Розкрито соціально-еко-
номічні виміри добробуту країн – членів міжнародних інтегра-
ційних об’єднань ЄС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, ЄАЕС.
Передбачено набір методів та інструментів для аналізу та оцінки
добробуту населення на основі мікро- та макроекономічних, де-
мографічних, аналітичних та рейтингових показників добробуту
країн – членів міжнародних інтеграційних об’єднань, характе-
ристику моделей політики добробуту, виявлення їх переваг та
недоліків. Сформовано концептуальні засади ефективного залу-
чення секторів національної економіки для поліпшення добробу-
ту населення.

Шифр НБУВ: РА445329
2.У.195. Інституційна трансформація діяльності ІТ-корпора-

цій в інноваційно-інформаційному середовищі: автореф.
дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / З. В. Лось; Міжрегіональна
Академія управління персоналом. – Київ, 2020. – 40 с.: рис.,
табл. – укp.

Розроблено концепцію системної трансформації діяльності
корпорацій в інституційному середовищі. Запропоновано нову
гіпотезу – корпорації покликані вирівнювати диспропорції в
рівнях економічного розвитку регіонів, згладжувати перепади
господарської кон’юнктури та створювати потужний фундамент
для соціально-економічного розвитку регіонів, що надає змогу
теоретично обгрунтувати необхідність розвитку власних корпо-
ративних мереж на основі прямих іноземних інвестицій і доціль-
ність стимулювання залучення передових технологій. Розробле-
но новий концептуальний підхід до виявлення пріоритетних
форм і напрямів розвитку корпорацій в інноваційно-інформацій-
ному середовищі. Вдосконалено систематизацію підходів до ви-
значення процесів трансформації шляхом виокремлення їх у чо-
тири теоретико-методичні групи: еволюційний, структурно-функ-
ціональний, стратегічно-багатофокусний та інституційний підхо-
ди. Ідентифіковано фактори, що стримують розвиток інформа-
ційних систем та інформатизації економіки в Україні. Вдоскона-
лено класифікацію глобальних корпоративних інститутів в ін-
формаційній сфері. Запропоновано науково-методичний підхід
до управління інформаційними технологіями в корпорації.
Представлено інституційні ознаки сучасних ІТ-корпорацій, роз-
крито інституціональні прояви діяльності корпорацій в економі-
ці та визначено прояви інституалізації сучасних ІТ-корпорацій.
Покращено науково-методичний підхід до визначення складових
інформаційної безпеки ІТ-корпорацій. Розроблено кількісно-ана-
літичний інструментарій дослідження оптимізації управління ви-
тратами корпорацій. Удосконалено трактування дефініції «кор-
порація». Визначено фактори впливу на процес забезпечення
інформаційної безпеки ІТ-корпорації. Запропоновано науково-
методичний підхід до формування новітнього інституту корпорацій.

Шифр НБУВ: РА445129
2.У.196. Міжнародна економіка та міжнародні економічні

відносини: навч. посіб. з дисциплін «Міжнародна економіка»
та «Міжнародні економічні відносини» для студентів спец. 292

«Міжнародні економічні відносини» всіх форм навчання
/ А. О. Босак, О. Ю. Григор’єв, Ю. В. Малиновський,
В. П. Далик; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – 3-тє вид. –
Львів: Міські інформаційні системи, 2021. – 354 с.: рис.,
табл. – Бібліогр.: с. 321. – укp.

Відображено основні питання, що стосуються міжнародних
економічних процесів, засад і тенденцій міжнародних економіч-
них відносин, практики макроекономічного регулювання. Зокре-
ма, розглянуто структуру міжнародної економіки. Увагу приді-
лено міжнародній торговій політиці та її інструментам. Розкрито
економічну роль тарифних і нетарифних методів регулювання.
Наведено моделі макроекономічної рівноваги відкритої економі-
ки. Акцентовано на макроекономічному програмуванні відкритої
економіки тощо.

Шифр НБУВ: ВА852199
2.У.197. Моделі диджитал-торгівлі / Е. Молчанова,

К. Ковтонюк // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. –
2021. – № 2. – С. 56-72. – Бібліогр.: 33 назв. – укp.

Розглянуто методологічні підходи до визначення поняття «ди-
джитал-торгівлі». Проаналізовано звіти міжнародних агенцій та
інституцій, що характеризують феномен «диджитал-торгівлі».
Визначено основні класифікаційні ознаки «диджитал-торгівлі».
Проаналізовано сучасні форми взаємодії суб’єктів диджитал-тор-
гівлі. Досліджено основні моделі диджитал-торгівлі.

Шифр НБУВ: Ж69762
2.У.198. Оптимізація потоків міжнародної трудової міграції

на світовому ринку праці: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.02 / О. Д. Дон; Університет митної справи та фінан-
сів. – Дніпро, 2021. – 20 с.: табл., рис. – укp.

Досліджено теоретичні засади міжнародної мобільності люд-
ських ресурсів на світовому ринку праці. Розглянуто науково-
методичні основи міжнародної трудової міграції. Ідентифіковано
особливості формування потоків міжнародної трудової міграції.
Оцінено стан міжнародної трудової міграції на світовому ринку
праці. Проаналізовано проблеми міжнародної трудової міграції
на ринках праці в країнах Європи. Розкрито тенденції та проб-
лематику міжнародної трудової міграції в Україні. Визначено
форми координації міжнародної трудової міграції на світовому
ринку праці. Удосконалено регіональні механізми регулювання
міжнародної трудової міграції в європейських країнах. Запропо-
новано напрями збалансування потоків міжнародної трудової
міграції в Україні згідно з імперативами розвитку національного
ринку праці.

Шифр НБУВ: РА448726
2.У.199. Підготовка майбутніх фахівців із міжнародних

економічних відносин до професійно-дипломатичного спілку-
вання: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Д. В. Сте-
панова; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського. – Одеса, 2020. – 20, [1] с.: рис., табл. – укp.

Визначено суть феномену «підготовленість майбутніх фахівців
із міжнародних економічних відносин до професійно-диплома-
тичного спілкування», критерії (гностичний, комунікативно-ді-
яльнісний, емоційно-виразний, рефлексійно-оцінний) із відповід-
ними показниками. Охарактеризовано рівні досліджуваної підго-
товленості (достатній, задовільний, низький) як результат підго-
товки майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин
до професійно-дипломатичного спілкування. Науково обгрунто-
вано й експериментально перевірено педагогічні умови підготов-
ки майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин до
професійно-дипломатичного спілкування (дипломатична інфор-
мативність освітньо-професійної підготовки майбутніх фахівців
із міжнародних економічних відносин; особистісно зорієнтована
педагогічна взаємодія викладача зі студентами; комунікативна
спрямованість змісту освітнього процесу студентів із міжнарод-
них економічних відносин у процесі підготовки до професійно-
дипломатичного спілкування). Уточнено поняття «професійно-
дипломатичне спілкування», «міжнародні економічні відноси-
ни», «підготовленість». Розроблено й апробовано модель підго-
товки майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин
до професійно-дипломатичного спілкування (інформаційно-зба-
гачувальний, репродуктивно-діяльнісний, аналітично-продуктив-
ний, рефлексійно-оцінний етапи). Сформовано та впроваджено
діагностувальну й експериментальну методики підготовки май-
бутніх фахівців із міжнародних економічних відносин до профе-
сійно-дипломатичного спілкування, елективний курс «Професій-
но-дипломатичне спілкування майбутніх фахівців із міжнарод-
них економічних відносин», а також комплекс самостійно-до-
слідницьких завдань для студентів спеціальності «Міжнародні
економічні відносини», спрямовані на підготовку студентів до
професійно-дипломатичного спілкування.

Шифр НБУВ: РА445072
2.У.200. СbC-звітність у податковому адмініструванні

/ М. Музичук, О. Фоміна // Зовн. торгівля: економіка, фі-
нанси, право. – 2021. – № 3. – С. 64-76. – Бібліогр.:
17 назв. – укp.

Розкрито питання здійснення процедури автоматичного обміну
податковою інформацією та проаналізовано стан його впрова-
дження в Україні. Досліджено умови й порядок подання трирів-
невої звітності з трансфертного ціноутворення. Узагальнено
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напрями використання даних, одержаних у межах автоматич-
ного обміну інформацією за стандартом CbC податковими
адміністраціями.

Шифр НБУВ: Ж69762
2.У.201. Світ на порозі змін: монографія / Н. Краснікова,

О. Дзяд, В. Македон, О. Михайленко, О. Пащенко, Н. Вол-
кова, В. Редько, Л. Головко; Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся
Гончара. – Дніпро: Біла К. О., 2021. – 277 с.: рис.,
табл. – укp.

Досліджено різні аспекти сучасних міжнародних економічних
відносин. Розглянуто сучасну архітектуру та перспективи еконо-
мічного та валютного союзу ЄС. Розкрито питання інтернаціона-
лізації та активізації інноваційної діяльності багатонаціональних
підприємств в умовах Економіки 4.0. Увагу приділено міжнарод-
ному урбаністичному туризму. Висвітлено сучасні тенденції між-
народної міграції населення та трудових ресурсів.

Шифр НБУВ: ВА851950
2.У.202. Формування конфліктологічної культури майбутніх

менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі профе-
сійної підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04
/ Н. О. Чорногор; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т
ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. –
20 с.: рис., табл. – укp.

Увагу приділено теоретичному обгрунтуванню, розробці й екс-
периментальній перевірці ефективності педагогічних умов і
структурно-функціональної моделі формування конфліктологіч-
ної культури майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяль-
ності у процесі професійної підготовки. Вперше обгрунтовано
педагогічні умови формування конфліктологічної культури май-
бутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у процесі
професійної підготовки (удосконалення професійної підготовки
на основі формування системи знань із конфліктологічної куль-
тури; застосування інтерактивних методів навчання з метою
формування навичок адекватної професійної поведінки в кон-
фліктогенному середовищі; забезпечення конфліктологічної стій-
кості на основі розвитку умінь подолання негативних емоційних
станів і саморегуляції). Сформовано структурно-функціональну
модель формування конфліктологічної культури майбутніх мене-
джерів зовнішньоекономічної діяльності у процесі професійної
підготовки, що містить такі етапи: інформаційно-мотиваційний,
практико-зорієнтований, рефлексивно-діяльнісний. Розроблено
структуру конфліктологічної культури майбутніх менеджерів
зовнішньоекономічної діяльності як єдність спонукального, ког-
нітивного, конативного та рефлексивного компонентів. Визначе-
но критерії (мотиваційно-цільовий, інформаційно-пізнавальний,
особистісно-діяльнісний, суб’єктивно-результативний) і їх показ-
ники й охарактеризовано рівні (високий, середній, низький)
сформованості конфліктологічної культури майбутніх менедже-
рів зовнішньоекономічної діяльності.

Шифр НБУВ: РА445158
Див. також: 2.У.321

Економіка Європи

2.У.203. Розвиток рибальства в секторальній структурі еко-
номіки ЄС: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02
/ О. Д. Лук’яненко; Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. –
Вінниця, 2021. – 20 с.: рис. – укp.

Досліджено суть, структуру, багатофункціональну специфіку
та значення глобального рибальства й аквакультури у парадиг-
мальному форматі сталого розвитку. Визначено критичні проб-
леми рибальства і аквакультури, зумовлені глобальними змінами
клімату, забрудненням світового океану, техногенним впливом
на аквасистему, браконьєрством. Запропоновано таксономічну
модель глобального рибальства, ідентифіковано тренди та імпе-
ративи його управлінням. Проаналізовано політику ЄС у сфері
рибальства, показано його місце та роль в Європейській еконо-
міці. Оцінено масштаби і структурну динаміку європейської риб-
ної та аквакультурної індустрії. Визначено кількісні і якісні
параметри, принципи і критерії інституційної та корпоративної
організаційно-правової конфігурації ринку риби і морепродуктів
ЄС, виявлено специфіку багаторівневого регулювання європей-
ського рибальського бізнесу. Показано внутрішні і зовнішні умо-
ви, виявлено об’єктивні і суб’єктивні проблеми розвитку рибно-
го господарства України, оцінено його потенціал, визначено на-
прями системної модернізації та розвитку експорту у євроінтег-
раційному контексті.

Шифр НБУВ: РА449572
2.У.204. Ургентні інструменти антикризового управління:

фінансово-економічні та управлінські аспекти в умовах євро-
атлантичної інтеграції: монографія / О. В. Юринець; Нац.
ун-т «Львівська політехніка». – Львів: Галицька Видавнича
Спілка, 2021. – 345 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 302-
345. – укp.

Розроблено концептуальні, теоретико-методологічні та методи-
ко-прикладні засади формування та використання ургентних

інструментів (УІ) антикризового управління підприємствами в
умовах євроатлантичної інтеграції. Розвинуто класифікацію УІ
антикризового управління підприємствами, розроблено концеп-
цію їх формування та використання в умовах євроатлантичної
інтеграції. Удосконалено метод ідентифікування цих інструмен-
тів, розвинуто методичні положення з їх порівняльного аналізу
на базі комплексу оціночних індикаторів, покращено механізм
управління розвитком інвестиційної привабливості суб’єктів гос-
подарювання на засадах впровадження інвестиційних заходів із
антикризового управління. Розвинуто типологію видів інвести-
ційних УІ антикризового управління, розроблено модель їх за-
стосування та модель управлінського супроводу використання
інноваційних УІ антикризового управління. Удосконалено метод
діагностування організаційних змін в діяльності підприємств в
умовах антикризового управління, полірівневу модель форму-
вання та використання митних УІ в процесі експортно-імпортної
діяльності, розвинуто типологію показників оцінювання митних
УІ антикризового управління й удосконалено метод вибору те-
риторіального митного органу для митного оформлення експорт-
ної та імпортної продукції в вищезазначених умовах.

Шифр НБУВ: ВА852221
Див. також: 2.У.192, 2.У.456, 2.Ф.476

Економіка України

2.У.205. Державне регулювання використання соціальних
ресурсів розвитку національної економіки: автореф. дис. ...
д-ра екон. наук: 08.00.03 / О. О. Хандій; НАН України,
Інститут економіки промисловості. – Київ, 2020. – 47 с.: рис.,
табл. – укp.

Розроблено теоретико-методологічні та науково-методичні за-
сади державного регулювання використання соціальних ресурсів
розвитку національної економіки. Розкрито суть і наповнення
структурних складових соціальних ресурсів, обгрунтовано їх
провідну роль у забезпеченні економічного зростання на засадах
сталого розвитку. Досліджено нормативно-правове й організа-
ційно-економічне забезпечення державного регулювання вико-
ристання соціальних ресурсів. Виявлено перешкоди та ризики
запровадження реформи децентралізації, які стримують розви-
ток соціальних ресурсів. Доведено високу значущість соціальних
ресурсів у досягненні національних Цілей сталого розвитку. За-
пропоновано концептуальні засади оцінювання та методику ви-
значення інтегрального індексу соціального і трудового потенці-
алів як чинників економічного зростання. Надано кількісну оцін-
ку ступеня негативного впливу зниження соціального і трудового
потенціалів на ВВП країни в результаті анексії Криму та зброй-
ного конфлікту на сході України. Розвинуто науково-методич-
ний підхід до визначення мобілізаційного потенціалу соціальних
ресурсів. Розкрито форми самоорганізації внутрішньо переміще-
них осіб, доведено їх важливу роль як ресурсу розвитку при-
ймаючих громад. Розроблено стратегічні напрями та завдання
щодо формування, збереження і використання соціальних ресур-
сів розвитку національної економіки.

Шифр НБУВ: РА445028
2.У.206. Державне регулювання економічним розвитком

ринку інтелектуальної власності: автореф. дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.03 / А. Я. Мастило; Національна академія управ-
ління. – Київ, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано загальні аспекти вдосконалення державного ре-
гулювання економічним розвитком ринку інтелектуальної влас-
ності в Україні. Визначено загальні аспекти державного регулю-
вання у системі господарювання та ринком інтелектуальної влас-
ності. Досліджено сучасний стан і місце ринку інтелектуальної
власності у структурі національної економіки. На основі діагно-
стики інноваційно-інвестиційного розвитку визначено вплив фі-
нансових інвестицій на модернізацію національної економіки та
ринку інтелектуальної власності. Здійснено аналіз міжнародних
рейтингових позицій України за показниками захисту прав на
ринку інтелектуальної власності. Запропоновано рекомендації
щодо основних векторів адаптації зарубіжного досвіду іннова-
ційного розвитку, пов’язаних із трансформаційними процесами
національної економіки та специфічним інституціональним сере-
довищем України. Виявлено прямий і непрямий внесок інтелек-
туальної власності у ВВП різних країн. Розроблено науково-ме-
тодичні підходи до вдосконалення механізму державного регу-
лювання економічним розвитком ринку інтелектуальної власно-
сті та комплексну концепцію державного регулювання інновацій-
ним розвитком ринку інтелектуальної власності України.

Шифр НБУВ: РА445107
2.У.207. Державне регулювання та прогнозування продо-

вольчої безпеки в національній економіці України: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03 / І. О. Папаїка; Причорно-
морський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. –
Одеса, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Запропоновано нове вирішення актуальної науково-прикладної
проблеми теоретичного й методичного дослідження регулювання
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та прогнозування продовольчої безпеки України в сучасних умо-
вах господарювання. Розглянуто зміст та значення продовольчої
безпеки, запропоновано її авторське визначення. Запропоновано
систему напрямів регулювання та забезпечення продовольчої
безпеки на основі групування правових, законодавчих аспектів
із іншими напрямами регулювання. Проаналізовано показники
продовольчої безпеки України в умовах сталого розвитку та
висвітлено низку проблем у забезпеченні продовольчої безпеки
в Україні. Удосконалено організаційно-економічний механізм об-
Тєднання зусиль держави і бізнесу та інтегрованої взаємодії
підприємств харчового виробництва. Обгрунтовано склад інди-
каторів продовольчої безпеки та їх інформаційне забезпечення.
Дістала подальшого розвитку система регресійних моделей для
забезпечення населення основними продуктами харчування за
показниками енергетичної цінності, споживанням білків, жирів
та вуглеводів. Проведено кластерний аналіз складових продо-
вольчої безпеки держави. Розроблено інформаційно-аналітичну
систему моделювання та нормативного прогнозування продо-
вольчої безпеки держави, що надала змогу автоматизувати ана-
літичні розрахунки на основі запропонованих методів та моделей.

Шифр НБУВ: РА445444
2.У.208. Економічна політика держави: навч. посіб.

/ Ю. М. Уманців, О. І. Міняйло, Л. В. Лебедева; Київський
національний торговельно-економічний університет. – Київ:
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. – 479 с.: рис., табл. –
Бібліогр.: с. 463-479. – укp.

Розглянуто предмет і методи економічної політики, а також
методологічні засади її формування. На основі узагальнення іс-
нуючих підходів до аналізу місця та ролі держави в сучасній
економічній системі розкрито теоретичні засади, визначено
функції, мету, завдання та інструментарій економічної політики
держави. Розглянуто методи та механізми впливу держави на
економічний розвиток, особливості впливу бюджетно-податкової
і грошово-кредитної політики на динаміку економічних процесів.
Увагу приділено аналізу національної інвестиційної та іннова-
ційної політики, конкурентного регулювання, соціальної і регіо-
нальної політики держави та зовнішньоекономічної політики в
умовах поглиблення глобалізаційних процесів.

Шифр НБУВ: ВА851834
2.У.209. Інтегрована система обліку і контролю витрат в

управлінні якістю продукції: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.09 / Н. Л. Вовчик; Центральна спілка споживчих това-
риств України, Львівський торговельно-економічний універси-
тет. – Львів, 2021. – 22 с.: рис. – укp.

Розкрито стан розвитку молокопереробної галузі України й
умови функціонування системи управління якістю продукції,
яка може забезпечити ефективність менеджменту щодо сталого
розвитку підприємства. Обгрунтовано, що обов’язковою складо-
вою системи управління якістю на молокопереробних підприєм-
ствах є система управління безпечністю молочної продукції, яка
базується на принципах НАССР. Визначено основні компоненти
системи управління якістю та безпечністю молочної продукції,
які спричиняють втрати на якість. Водночас досліджено органі-
заційно-технологічні особливості виробництва молочної продук-
ції та склад витрат на якість, які виникають у процесах закупів-
лі сировини, виробництва та реалізації готової продукції. Роз-
роблено Положення про облікову політику молокопереробних
підприємств у частині витрат на якість; методику обліку та по-
рядок розкриття інформації у звітності. Удосконалено порядок
бюджетування операційних витрат у частині витрат на якість,
витрат лабораторії якості, зведених витрат на якість і розробле-
но внутрішню звітність про їх виконання. Запропоновано поря-
док надання інформації про витрати на якість молочної продук-
ції у Звіті про управління у складі екологічних витрат. Удоско-
налено трактування внутрішнього контролю і внутрішнього
аудиту; розроблено регламентуючі документи: посадову інструк-
цію внутрішнього контролера (аудитора) витрат на якість, поло-
ження про службу (підрозділ) внутрішнього контролю (аудиту),
програму внутрішнього контролю витрат на якість продукції мо-
локопереробного підприємства. Удосконалено контрольно-аналі-
тичний інструментарій з використанням контрольно-аналітичних
відомостей відхилень бюджетних показників витрат на якість від
фактичних їх значень системи запропонованих бюджетів.

Шифр НБУВ: РА448198
2.У.210. Інформаційна технологія розв’язання задач інтег-

рального оцінювання та прогнозування стану економічної без-
пеки держави: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06
/ Р. В. Волощук; Міжнародний науково-навчальний центр ін-
формаційних технологій та систем. – Київ, 2021. – 20 с.:
рис., табл. – укp.

Увагу приділено розробці інформаційної технології кількісно-
го оцінювання та прогнозування інтегральних показників стану
економічної безпеки держави за статистичними даними з метою
інформаційної підтримки прийняття ефективних управлінських
рішень Удосконалено метод нелінійної нормалізації економічних
показників завдяки введенню нової нормувальної функції, яка є
гладкою в характеристичних точках оптимальних, порогових,
граничних значень показників, що надає змогу більш коректно
з математичної та економічної точок зору враховувати зміни їх

поточних значень в інтегральному індексі безпеки. Розроблено
аналітичний метод визначення вагових коефіцієнтів галузевих
показників в інтегральному індексі економічної безпеки, побудо-
ваний на використанні методу головних компонент. Запропоно-
вано новий метод прогнозування стану економічної безпеки за
допомогою інтегрального індексу на основі прогнозів первинних
показників, що характеризують області економічної безпеки, за-
безпечує прийняття ефективних управлінських рішень.

Шифр НБУВ: РА448390
2.У.211. Науково-прикладні основи розвитку інтелектуаль-

ного потенціалу працівників підприємства зв’язку: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / М. В. Шамін; Одеська
національна академія зв’язку імені О. С. Попова. – Одеса,
2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Доповнено перелік ознак поділу потенціалу підприємства че-
рез додавання ознаки гнучкості. Наведено авторське бачення
терміну «інтелектуальний потенціал працівників підприємства».
Розширено спектр домінант, що зумовлюють розвиток інтелекту-
ального потенціалу. Доповнено перелік складових інтелектуаль-
ного потенціалу працівників. Розвинуто науково-прикладний
підхід до оцінки рівня розвитку інтелектуального потенціалу
працівників і підхід до трактування результатів оцінки. Доопра-
цьовано методичний підхід до визначення достатності інвесту-
вання у розвиток інтелектуального потенціалу працівників. Удо-
сконалено науково-методичний підхід до визначення стратегіч-
них векторів розвитку інтелектуального потенціалу працівників,
а також науково-методичний підхід до формування кадрового
резерву як засобу забезпечення розвитку інтелектуального потен-
ціалу працівників підприємства зв’язку.

Шифр НБУВ: РА445077
2.У.212. Облік і аудит основних засобів (на матеріалах

аграрних підприємств Рівненської області): автореф. дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.09 / Л. О. Матвійчук; Тернопільський
нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено теоретичні та практичні підходи до обліку й ауди-
ту основних засобів аграрних підприємств. Обгрунтовано теоре-
тичні та методичні засади бухгалтерського обліку й аудиту ос-
новних засобів. Удосконалено класифікаційні ознаки основних
засобів, а також уточнено вартісний критерій їх визнання в
обліку й аудиті з професійної і законодавчої позицій. Система-
тизовано положення організації та ведення бухгалтерського об-
ліку основних засобів в аграрних підприємствах за стадіями
життєвих циклів. Удосконалено елементи облікової політики
шляхом застосування фасетно-ієрархічної системи відображення
облікової інформації. Розроблено ефективну структуру організа-
ційно-інформаційної схеми здійснення аудиту на аграрному під-
приємстві та запропоновано концептуальну модель внутрішнього
аудиту.

Шифр НБУВ: РА445749
2.У.213. Організаційно-економічні засади розвитку молоко-

продуктового підкомплексу у формуванні продовольчої безпе-
ки України: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03
/ О. А. Козак; Національна академія аграрних наук України,
Національний науковий центр «Інститут аграрної економі-
ки». – Київ, 2021. – 38 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методологічні положення та науково-
практичні підходи до організаційно-економічних засад розвитку
молокопродуктового підкомплексу у формуванні продовольчої
безпеки України. Узагальнено теоретичну суть організаційно-
економічних засад розвитку молокопродуктового підкомплексу.
Поглиблено та доповнено суть категорії «молокопродуктовий
підкомплекс», доведено його стратегічну роль у формуванні про-
довольчої безпеки України, значення для національної економі-
ки та реалізації цілей сталого розвитку. Обгрунтовано теорети-
ко-методологічні основи концепції типовості та запропоновано
методичні підходи до ідентифікації типових молочних госпо-
дарств. Встановлено місце України на світовому ринку молока
та молочної продукції. Виявлено сформовані тенденції розвитку
виробничої та переробної сфери молокопродуктового підком-
плексу, обгрунтовано внутрішні та зовнішні фактори, що впли-
вають на подальші структурні зміни. Визначено конкурентоспро-
можні молочні регіони України та інвестиційно привабливі гос-
подарства молочного напряму, розроблено структурні моделі
споживання молока та молочних продуктів. Здійснено прогнозу-
вання розвитку молокопродуктового підкомплексу за різними
сценаріями на довгострокову перспективу, обгрунтовано страте-
гічні орієнтири організаційно-економічного забезпечення розвит-
ку, розроблено пропозиції щодо формування регіональних брен-
дів молочних продуктів.

Шифр НБУВ: РА448528
2.У.214. Організація процесу розробки та прийняття управ-

лінських рішень підприємств зв’язку: автореф. дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.04 / О. О. Сухачова; Державний університет
телекомунікацій. – Київ, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Систематизовано наукові здобутки до процесу розробки та
прийняття управлінських рішень з урахуванням особливостей
діяльності підприємств зв’язку. Визначено основні етапи техно-
логії розробки та прийняття управлінських рішень підприємств
зв’язку. Здійснено оцінку ефективності управління, технології
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розробки та прийняття управлінських рішень і прийнятих
управлінських рішень у ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ-Україна»
і ТОВ «Lifecell». Проаналізовано процес розробки та прийняття
управлінських рішень підприємств зв’язку. Запропоновано й об-
грунтовано методологічні засади побудови оптимізаційної моделі
процесу розробки та прийняття управлінських рішень підпри-
ємств зв’язку, здійснено її практичне застосування для забезпе-
чення максимізації рентабельності діяльності досліджуваних під-
приємств. Розроблено концептуальний підхід до розробки та
прийняття стратегічних управлінських рішень підприємств зв’яз-
ку, який грунтується на наріжних принципах, що окреслюють
фундаментальні характеристики стратегічного управління у кон-
тексті специфіки діяльності підприємств зв’язку. Визначено
складові процесу розробки та прийняття якісних та ефективних
управлінських рішень підприємств зв’язку.

Шифр НБУВ: РА445842
2.У.215. Системний підхід до побудови інформаційної тех-

нології підвищення ефективності ланцюга постачань товарів
/ М. В. Підгорний, Я. Рахімі // Системи упр., навігації та
зв’язку. – 2021. – Вип. 2. – С. 89-91. – Бібліогр.: 18 назв. –
укp.

Визначено недостатню ефективність існуючих засобів інфор-
маційної підтримки повного ланцюга постачання, обумовлена не-
обхідність їх модернізації. Мета роботи – застосування систем-
ного підходу як методології побудови інформаційної технологій
підвищення системної ефективності ланцюга постачання товарів.
Сформовано деякі проблеми і підходи до інформатизації вироб-
ничих процесів повного ланцюга постачань товарів. Подано за-
стосування системного підходу як методології побудови інфор-
маційної технологій підвищення системної ефективності ланцюга
постачання товарів. Інтеграція інформаційних і виробничих тех-
нологій забезпечує високу якість обслуговування повного ланцю-
га постачань товарів. Формування інформаційного середовища
необхідне для вирішення усього комплексу завдань соціального,
економічного, науково-технічного управління повним ланцюгом
постачань товарів.

Шифр НБУВ: Ж73223
2.У.216. Соціально-економічна ефективність пенсійного за-

безпечення громадян України: автореф. дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.03 / К. І. Демченко; Університет імені Альфреда
Нобеля. – Дніпро, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Наведено результати дослідження теоретичних і науково-мето-
дичних положень, а також практичні рекомендації щодо підви-
щення рівня соціально-економічної ефективності пенсійного за-
безпечення громадян України. Уточнено поняття «соціально-еко-
номічна ефективність пенсійного забезпечення», яке розглянуто
як результат, одержаний у процесі реалізації довгострокової
здатності Пенсійного фонду України накопичувати, акумулюва-
ти та використовувати ресурси для виконання Пенсійним фон-
дом своїх зобов’язань. Розширено перелік функцій державного
пенсійного забезпечення шляхом введення функції «регулювання
економіки», що надає змогу регулювати макроекономічні проце-
си шляхом залучення коштів працюючого населення до пенсійної
системи. Удосконалено теоретико-методичний підхід до розра-
хунку рівня соціально-економічної ефективності пенсійного за-
безпечення, що базується на порівнянні співвідношення середніх
заробітних плат і середніх пенсій та співвідношення медіанних
заробітних плат і медіанних пенсій. Розвинуто науково-приклад-
ний підхід до прогнозування стану Пенсійного фонду за рахунок
залучення до аналізу впливу економічних та демографічних по-
казників, встановлених у дослідженні.

Шифр НБУВ: РА448546
2.У.217. Стійкість економіки: оцінювання та забезпечення:

монографія / А. В. Бойко, Д. Б. Шкуропадська, Ю. А. Глад-
ка, Л. В. Лебедева, В. А. Романенко, Н. Л. Новікова,
І. О. Штундер; ред.: А. В. Бойко; Київський національний
торговельно-економічний університет. – Київ: Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2021. – 443 с.: рис., табл. – укp.

Розкрито природу стійкості національної економіки до нега-
тивних зовнішніх впливів. Застосовуючи критеріальний і секто-
ральний підходи, розкрито теоретичні положення та сформовано
методичні рекомендації щодо оцінювання стійкості національної
економіки, що функціонує у глобальному просторі. Розроблено
інституційні засади стійкості національної економіки, які врахо-
вують зовнішні чинники впливу на економічні процеси, детермі-
нують її внутрішні фактори формування, а також включають
механізми й інститути забезпечення.

Шифр НБУВ: ВА850519
2.У.218. Теоретико-методологічні засади масової оцінки земель

в Україні: монографія / А. О. Кошель; Нац. ун-т біоресурсів
і природокористування України. – Київ: Ямчинський О. В.,
2019. – 271 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 256-271. – укp.

Зазначено, що в умовах ринкової економіки гостро постає
питання визначення реальної (ринкової) вартості земель, та на-
прямів використання такої інформації, оскільки вона може ви-
ступати як суттєвий показник для збільшення доходів у держав-
ний та місцеві бюджети. Акцентовано, що повноцінна система
оподаткування земель в Україні неможлива без якісної, досто-
вірної грошової оцінки земель в сучасних ринкових умовах, що

зумовлює значну актуальність досліджень цієї проблеми. Об-
грунтовано теоретико-методологічні та методичні основи здійс-
нення комплексного дослідження проблеми оцінки земель в умо-
вах ринкових земельних відносин. Проаналізовано сучасні під-
ходи до моделювання ринкової вартості земель за методами ма-
сового оцінювання, які використовуються більшістю розвинених
країн Європи. Запропоновано формування системи масової оцін-
ки земель в Україні на основі сучасних інформаційних технологій.

Шифр НБУВ: ВА851929
2.У.219. Технологічна конкурентоспроможність національної

економіки як чинник економічної безпеки України: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 21.04.01 / Д. С. Покришка; Націо-
нальний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2021. –
24 с.: рис., табл. – укp.

Розроблено науково-теоретичні засади, методичні та практичні
рекомендації щодо формування та забезпечення технологічної
конкурентоспроможності національної економіки в контексті зба-
лансованого підвищення рівня економічної безпеки держави. Ви-
значено роль технологічної конкурентоспроможності у забезпе-
ченні економічної безпеки держави. Запропоновано теоретико-
методичний підхід до виявлення взаємозв’язку технологічної
конкурентоспроможності економіки та економічної безпеки дер-
жави. Ідентифіковано загрози економічній безпеці України. Ви-
значено умови та концептуальні засади політики забезпечення
технологічної конкурентоспроможності економіки. Розроблено
індикатор технологічних можливостей економіки. Запропонова-
но комплекс методів зміцнення технологічної конкурентоспро-
можності України, орієнтованих на підвищення технологічної
інклюзії та мінімізацію технологічних розривів.

Шифр НБУВ: РА448389
2.У.220. Удосконалення процесу проєктного управління на-

ціональною економікою: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.03 / П. О. Юшков; Класичний приватний універси-
тет. – Запоріжжя, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Розвинуто теоретичні засади проєктного управління націо-
нальною економікою та функціональну модель проєктного
управління національною економікою. Вдосконалено інституцій-
ну складову проєктного управління національною економікою
шляхом створення мережі регіональних Проєктних офісів і по-
силення інституційного забезпечення проєктного управління. За-
пропоновано напрями застосування інструментів проєктного
управління соціально-економічним розвитком територій (регіо-
нів) в умовах децентралізації, які реалізуються на етапах загаль-
ного циклу проєктної діяльності. Удосконалено концепцію впро-
вадження проєктного управління національною економікою, яка
передбачає формування «точок зростання» на регіональному та
місцевому рівнях за допомогою центрів відповідальності за ре-
алізацію проєктів на основі узгодженості гармонізованих інтере-
сів зацікавлених сторін системи проєктного управління в умовах
децентралізації. Покращено організаційно-економічний механізм
реалізації проєктів розвитку національної економіки. Вдоскона-
лено науково-практичний підхід до реалізації проєктів регіо-
нального розвитку, який передбачає виконання заходів і ство-
рення додаткових умов їх виконання.

Шифр НБУВ: РА444988
2.У.221. Управління сталим економічним розвитком підпри-

ємств сфери послуг: теорія, методологія, практика: автореф.
дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / О. І. Юдіна; Полтавська
державна аграрна академія. – Полтава, 2020. – 39 с.: рис.,
табл. – укp.

Одержано концептуальні та практичні результати для роз-
в’язання науково-прикладної проблеми сталого економічного
розвитку підприємства (СЕРП) сфери послуг в Україні шляхом
впровадження багатоваріантної моделі управління, яка грунтує-
ться на теоретико-методологічних підходах щодо розробки та
реалізації відповідної стратегії, спрямованої на забезпечення
стійкого економічного зростання як домінанти сталого розвитку.
Вперше: сформовано концепцію забезпечення стратегії управлін-
ня СЕРП готельно-ресторанних послуг задля визначення рівнів
резервного, прогресивного та сталого (статичного і динамічного)
розвитку, розроблено декомпозиційну модель його сталого роз-
витку, методичний підхід щодо оцінки статичного та динамічно-
го економічного зростання й резервного розвитку ресурсних по-
тенціалів, механізм реалізації стратегії та модель управління
СЕРП. Вдосконалено: трактування понять СЕРП та групування
показників його інвестиційно-інноваційної та виробничо-комер-
ційної діяльності, концептуальну модель і структуру стратегії
управління сталим економічним розвитком, методологічні підхо-
ди щодо аналіізу статичного та динамічного економічного зрос-
тання і економетрічні моделі економічного зростання та резерв-
ного розвитку підприємства готельно-ресторанної сфери у систе-
мі цільового управління, технології оцінки впливу інвестиційно-
інноваційних витрат на прогресивний розвиток і впливу прогре-
сивного розвитку на зростання економічної ефективності вироб-
ничо-комерційної діяльності та стійкості господарюючої одиниці.
Набуло подальшого розвитку визначення суті процесу забезпе-
чення стійкого економічного зростання як домінанти сталого роз-
витку підприємства готельно-ресторанної сфери.

Шифр НБУВ: РА448124
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2.У.222. Формування системи продовольчої безпеки Украї-
ни: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03 / В. Є. Гри-
нишин; Поліський Нац. ун-т. – Житомир, 2021. – 20 с.: рис.,
табл. – укp.

Досліджено теоретико-методичні положення та розроблено
практичні рекомендації щодо формування системи продовольчої
безпеки України. Сформовано методичний підхід до комплекс-
ного оцінювання рівня продовольчої безпеки країни. Узагальне-
но тенденції формування системи продовольчої безпеки України,
проаналізовано сучасний рівень і спроможність регіонів до само-
забезпечення продовольством. Розраховано ризик втрати продо-
вольчої безпеки України, систематизовано тренди її здатності до
самозабезпечення продовольством. Здійснено прогнозування рів-
ня продовольчої безпеки й оцінено ймовірність реалізації не-
сприятливих сценаріїв продовольчого самозабезпечення. Обгрун-
товано механізми формування та функціонування системи про-
довольчої безпеки України.

Шифр НБУВ: РА448206
2.У.223. Формування системи продовольчої безпеки: теоре-

тико-методологічні основи і регіональний характер: монографія
/ Н. Р. Кордзая. – Херсон: Олді-Плюс, 2020. – 248 с.: рис.,
табл. – Бібліогр.: с. 214-236. – укp.

На підставі теоретичного узагальнення обгрунтовано методо-
логічні та методичні засади і розроблено практичні рекомендації
щодо вирішення важливої наукової і практичної проблеми із
забезпечення продовольчої безпеки Причорноморського регіону
та визначення пріоритетів розвитку агропродовольчої сфери в
умовах ринкових трансформацій та сталого розвитку економіки.
З метою забезпечення рекомендованого рівня достатності певно-
го виду продовольства (харчових продуктах) країни чи окремого
регіону, запропоновано методичний підхід до визначення індексу
продовольчої конкурентоспроможності країни/регіону за окре-
мою групою харчових продуктів. Доведено, що стандартизація,
як гарант якості та безпечності продукції, функціонально реалі-
зується в контексті наукового, технічного, господарського, еко-
номічного, юридичного, естетичного і політичного аспектів,
сприяє оптимальному впорядкуванню об’єктів, що досліджують-
ся, для поліпшення якості продукції і як слідство підвищення
ефективності виробництва з одного боку, а з іншого – удоско-
налення організації управління народним господарством, розви-
ток міжнародного економічного, наукового і технічного співро-
бітництва. Установлено, що активізація зовнішньоекономічних
та інвестиційних процесів з метою переходу на нову доктрину
виробничо-технологічних та соціально-економічних стандартів
сталого регіонального розвитку агропродовольчої сфери та інно-
ваційної моделі забезпечення продовольчої безпеки Причорно-
морського регіону можлива за умови запровадження системи
Спільного регіонального сільського господарства, як інновацій-
ної стратегії активного та відповідального агропродовольчого
виробництва.

Шифр НБУВ: ВА852165
Див. також: 2.С.17, 2.С.37, 2.У.98, 2.У.108, 2.У.115,

2.У.136, 2.У.167-2.У.168, 2.У.170, 2.У.203, 2.У.258, 2.У.277,
2.У.309, 2.У.453, 2.Х.744

Бізнес

2.У.224. Економіка і менеджмент 2021: перcпективи інтег-
рації та інноваційного розвитку: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-
практ. конф., Дніпро, 8 – 9 квіт. 2021 р.: у 8 т. Т. 6.
Взаємодія фінансового ринку та реального сектору економіки;
економічна безпека та управління ризиками / Дніпровський
нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Запорізька державна інженерна
академія, Тбіліський державний ун-т імені Іване Джавахішвілі,
Інтегральний ун-т Лакхнау, Університет прикладних наук, Уні-
верситет професора доктора Асена Златарова, Мерія м. Громад-
ка. – Дніпро, 2021. – 119 с.: рис., табл. – укp.

Розкрито економічні фактори впливу на забезпечення фінан-
сової стабільності та стійкості банків. Висвітлено організаційно-
фінансовий аспект забезпечення розвитку автотранспортного під-
приємства. Охарактеризовано підходи до оцінювання реальних
інвестицій. Розглянуто факторинг як інструмент управління де-
біторською заборгованістю. Вивчено питання іпотечного креди-
тування фізичних осіб на вторинному ринку житлової нерухомо-
сті. Досліджено актуальні питання взаємодії між банками Украї-
ни й об’єднаними територіальними громадами. Розкрито методи-
ку ціноутворення на послуги постачання газу споживачам в Ук-
раїні. Увагу приділено собливостям венчурного інвестування,
напрямам розвитку банківського кредитування в Україні, моні-
торингу використання коштів державного фонду регіонального
розвитку, фондовим біржам та їх функціям. Розглянуто управ-
ління змінами як сучасну концепцію розвитку компанії.

Шифр НБУВ: В358672/6
2.У.225. Матеріали доповідей міжнародної науково-практич-

ної конференції «Механізми державного регулювання конку-
рентоспроможності національної економіки», 5 грудня
2020 року: [збірник] / ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходь-

ко, В. В. Химинець, Л. Ліпкова, М. GreЪЪ, K. Brockovб; Уж-
городський Нац. ун-т, Національний інститут стратегічних до-
сліджень, Економічний університет в Братиславі. – Ужгород:
Гельветика, 2020. – 156 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено зовнішньоекономічну політику України за умов
глобалізації. Розглянуто популізм як виклик демократії в кра-
їнах Вишеградської групи. Висвітлено зарубіжний досвід управ-
ління регіональним розвитком. Увагу приділено розвитку ринку
медичних інструментів у контексті фармацевтичного ринку Ук-
раїни. Проаналізовано причини зростання міжнародних еконо-
мічних проблем. Розглянуто економічний розвиток України за
умов глобалізації. Висвітлено проблеми функціонування транс-
портного сектору України за умов пандемії. Проаналізовано мо-
нетарну політику Національного банку України. Описано осо-
бливості формування інвестиційних ресурсів суб’єкта господарю-
вання за умов кризи. Розглянуто рециклінг як ознаку пріоритету
національної економіки. Розкрито відмінності поняття «диплома-
тія» та «державна служба». Проаналізовано доходи населення
України, визначено вплив коронавірусу. Висвітлено проблеми
підвищення ефективності проведення внутрішнього державного
фінансового контролю в Україні та шляхи їх вирішення. Розгля-
нуто сучасний стан оподаткування суб’єктів малого підприєм-
ництва в Україні.

Шифр НБУВ: ВА852078
2.У.226. Менеджмент підприємницької діяльності: навч. по-

сіб. [для проф. підгот. військовослужбовців ЗС України, звіль-
нених у запас]. Вип. 10 / уклад.: О. В. Полуяктова,
Г. В. Музиченко, Т. Г. Доброва, М. Р. Личковська, І. М. Ду-
ковська, Н. В. Філатова, О. В. Бобро, С. П. Тронько,
В. А. Корабльов, Т. Л. Мазурок; Державний заклад «Півден-
ноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». – Ювіл.
вип. – Одеса: Гельветика, 2021. – 239 с.: рис., табл. – укp.

Наведено сучасне визначення стартапу та визначено його роль
у розвитку економіки. Розглянуто бізнес-планування як перед-
умову успішної підприємницької діяльності. Увагу приділено ук-
раїнським поезіям як психологічному ресурсу особистості. Пода-
но інформацію щодо визначення превентивних дій у стресових
ситуаціях. Висвітлено питання використання інформаційних сис-
тем і технологій у комерційній діяльності.

Шифр НБУВ: С11792/10
2.У.227. Механізми державного регулювання конкуренто-

спроможності національної економіки та міграційних процесів.
Всеукраїнська науково-практична конференція, 13 березня
20121 року: [тези доп.] / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечни-
кова, «Соціальне та економічне включення біженців та мігрантів
до Європейського Союзу: виклики для України», проект Ераз-
мус +. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2021. – 93 с.:
рис., табл. – укp.

Розглянуто особливості науково-технічного прогресу в умовах
глобалізації. Визначено конкурентні переваги на світовому рин-
ку послуг вищої освіти. Встановлено інформаційні фактори роз-
витку міжнародної торгівлі органічною агропродовольчою про-
дукцією. Окреслено умови забезпечення економічної безпеки ук-
раїни на основі моделі інноваційного розвитку. Досліджено про-
цес прийняття управлінських рішень з урахуванням ризику. Ви-
кладено етапи впровадження системи управління якістю. Окрес-
лено особливості побудови сучасних систем управління техноло-
гічним оновленням підприємств машинобудівного комплексу.
Досліджено перспективи діджиталізації для малого бізнесу. Роз-
крито питання економіки природокористування та охорони нав-
колишнього середовища та питання демографії, економіки праці,
соціальної економіки та політики. Запропоновано приорітетні
напрями інвестування в Україні. Показано перспективи впрова-
дження криптовалюти у статутний капітал українских підпри-
ємств. Визначено фінансову політику держави як складової еко-
номічного розвитку. Описано математичні методи, моделі й ін-
формаційні технології в економіці та інше.

Шифр НБУВ: ВА852370
2.У.228. Механізми державного регулювання фінансової

безпеки суб’єктів господарювання: автореф. дис. ... канд. наук
з держ. упр.: 25.00.02 / О. І. Целуйко; Класичний приватний
університет. – Запоріжжя, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано теоретичні та методологічні засади, розроблено
науково-практичні рекомендації щодо формування механізмів
державного регулювання фінансової безпеки суб’єктів господа-
рювання. Розглянуто зміст державного регулювання фінансової
безпеки суб’єктів господарювання. Удосконалено системний під-
хід до забезпечення державного регулювання фінансової безпеки
суб’єктів господарювання. Обгрунтовано методичні підходи до
оцінювання ефективності реалізації державного регулювання фі-
нансової безпеки. Удосконалено концептуальні положення щодо
фінансово-бюджетної безпеки. Розвинуто підхід до формування
державного регулювання фінансової безпеки суб’єктів господа-
рювання в умовах євроінтеграції. Удосконалено елементи дер-
жавного фінансового контролю. Сформовано інституційно-право-
вий механізм регулювання фінансової безпеки суб’єктів господа-
рювання. Розвинуто функціонально-цільовий механізм державного
регулювання фінансової безпеки суб’єктів господарювання.  

Шифр НБУВ: РА449588
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2.У.229. Теоретико-методологічні підходи до забезпечення
конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва на засадах
розвитку інноваційних кластерів: автореф. дис. ... д-ра екон.
наук: 08.00.03 / О. В. Фарат; Івано-Франківський національ-
ний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ,
2020. – 39 с.: рис., табл. – укp.

Увагу приділено вдосконаленню існуючих і розробці нових
теоретико-методичних та методологічних положень стосовно за-
безпечення конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва
на засадах розвитку інноваційних кластерів у системі національ-
ної економіки. Висунуто й обгрунтовано концепцію забезпечення
конкурентоспроможності інноваційних кластерів, на основі якої
доведено, що найдоцільнішим є розвиток інноваційних кластерів
за інституційно-організаційним сценарієм. Обгрунтовано, що
підприємницькі інноваційні ініціативи можуть реалізовуватись
за кількома типовими сценаріями. Доведено, що технологія мо-
делювання варіантів забезпечення конкурентоспроможності інно-
ваційних кластерів має базуватись на секторальній моделі роз-
витку. Обгрунтовано, що ця модель має відображати можливі
вектори змін, за якими може відбуватись розвиток суб’єкта під-
приємництва після набуття ним членства в інноваційному клас-
тері. Доведено, що інноваційні кластери формуються заради ви-
никнення національного еклектичного кластерного ефекту. За-
пропоновано аналітичну модель ідентифікування причинно-на-
слідкових зв’язків між факторними та результативними показ-
никами, що на різних декомпозиційних рівнях характеризують
досягнення суб’єктами інноваційних кластерів цього ефекту. За-
пропоновано науково-методичний підхід до інтегрального оціню-
вання розвитку інноваційних кластерів. Обгрунтовано, що при
оцінюванні доцільно враховувати рівень підприємницької актив-
ності, спеціалізацію суб’єктів господарювання та взаємозв’язки
між ними, а також характер зміни попиту на ресурси, які най-
більше впливають на конкурентоспроможність.

Шифр НБУВ: РА445063
2.У.230. Формування та використання систем гармонійного

розвитку підприємств в умовах глобалізації бізнесу: автореф.
дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / В. Ю. Харчук; Нац. ун-т
«Львівська політехніка». – Львів, 2021. – 38 с.: табл.,
рис. – укp.

Вирішено завдання формування та використання систем гар-
монійного розвитку підприємств в умовах глобалізації бізнесу.
Запропоновано вирішення науково-прикладної проблеми адапта-
ції ідей та принципів концепції гармонійного розвитку для по-
треб вітчизняних підприємств, розвитку на його основі теорети-
ко-методологічних підходів до формування та використання сис-
тем гармонійного розвитку. З цією метою розроблено метод вио-
кремлення тематичних напрямків та інтелектуальної структури
наукових розвідок, мультиаспектний метод обгрунтування та
виокремлення сфер, двовекторний метод аналізування гармоній-
ного розвитку підприємств, удосконалено концепт та процедури
аналізування стану формування та використання системи гармо-
нійного розвитку, розвинуто інструментарій відбору найбільш
важливих стейкхолдерів, моделювання динаміки рівня гармоній-
ного розвитку підприємств та бізнес-модель гармонійного роз-
витку УКанвасФ, які покликані сприяти довгостроковому про-
цвітанню підприємства із врахуванням особливостей глобалізо-
ваного бізнес-середовища.

Шифр НБУВ: РА449217
Див. також: 2.У.127, 2.У.302, 2.Х.588

Інноваційна діяльність

2.У.231. Детермінанти підвищення енергетичної ефективно-
сті національної економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.03 / Є. А. Зябіна; Сумський державний університет. –
Суми, 2021. – 21 с.: рис., табл. – укp.

Розвинуто теоретичні засади виявлення закономірностей ево-
люції теорії забезпечення енергоефективності національної еко-
номіки, вдосконалення концептуальних засад реалізації держав-
ної політики, обгрунтування механізмів, принципів та інструмен-
тів її підвищення, поглиблення типологізації підходів і розроб-
лення теоретико-методичного інструментарію інтегрального оці-
нювання її рівня, розвитку науково-методичних засад визначен-
ня дивергентних та конвергентних складових енергоефективності
національної економіки на основі концепцій σ- і β -конвергенції,
вдосконаленню методичного інструментарію прогнозування її ди-
вергентної складової, оцінювання впливу інституціональних та
інвестиційно-інноваційних детермінант на його підвищення.

Шифр НБУВ: РА448527
2.У.232. Економіка і менеджмент 2021: перcпективи інтег-

рації та інноваційного розвитку: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-
практ. конф., Дніпро, 8 – 9 квіт. 2021 р.: у 8 т. Т. 8.
Моделювання процесів інноваційного розвитку в економіці
/ Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Запорізька дер-
жавна інженерна академія, Тбіліський державний університет
імені Іване Джавахішвілі, Інтегральний університет Лакхнау,
Університет прикладних наук, Університет професора доктора

Асена Златарова, Мерія м. Громадка. – Дніпро, 2021. –
122 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто математичні моделі аналізування міжнародних
економічних відносин у контексті глобальної нестабільності.
Охарактеризовано інноваційну модель розвитку аграрної сфери
економіки України. Подано інформацію про моделі прогнозу
інноваційного розвитку підприємств в динамічному підприєм-
ницькому середовищі. Увагу приділено моделюванню мережі
транспортного зв’язку, економічним моделям взаємодії фінансо-
вого та реального секторів ринку, стратегічному управлінню
компаніями та маркетинговим стратегіям в умовах формування
цифрового середовища. Розглянуто мультиплікативну модель
тимчасового ряду. Висвітлено проблеми та тенденції залучення
інвестицій у телекомунікації України. Розкрито методичні аспек-
ти розробки динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги.

Шифр НБУВ: В358672/8
2.У.233. Енерготехнологічні аспекти залучення солоного

вугілля Північного Донбасу до паливної бази енергетики:
автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.06 / А. І. Фатеєв;
НАН України, Інститут газу. – Київ, 2021. – 24 с.: рис.,
табл. – укp.

Висвітлено систематичне дослідження енергетичних та еколо-
гічних характеристик, а також технологічних наслідків викорис-
тання атмосферних пальників побутових газових плит на при-
родному, зрідженому та сумішевому з воднем газах. Досліджено
межі стійкого горіння атмосферних пальників, а також визначе-
но режимні параметри нестійкого горіння: проскакування полу-
м’я в змішувач, повисання і відриву полум’я, утворення Ужов-
тих язиківФ. Створено діаграму зони стійкого горіння для атмо-
сферного пальника плити «Nord» в умовах спалювання природ-
ного та зрідженого газів. Проведено термодинамічний аналіз
процесу горіння, досліджено актуальне питання утворення діок-
сиду азоту в продуктах згоряння (NO2), як найбільш токсичної
складової викидів. Визначено температурний діапазон зміщення
рівноваги в бік NO2 для системи NO – O2 – NO2. Розглянуто
технологічні особливості роботи системи «AB – HV». Визначе-
но вплив відстані h між нагрівною ємністю та пальником з
огляду появи конденсату на теплообмінних поверхнях. При зна-
ченнях відстані h < 10 мм виникають застійні зони, що
призводять до збільшення концентрації [СО] > 0,5 %. Наявність
конденсату на поверхні теплообміну стримує процес теплопере-
дачі та має корозійний вплив на поверхню; найбільшу інтенсив-
ність утворення конденсату зафіксовано для сумішевого палива.
Підтверджено можливість забезпечення ккд використання пали-
ва (> 59 %). Встановлений екстремальний характер зміни ккд
від теплового навантаження пальника для системи «AB – HV»,
зафіксовано монотонне зменшення максимальних та поточних
ккд при збільшенні h для досліджуваного типу пальника. Екс-
периментально визначені концентрації викидів [СО], [NO],
[NO2] під час роботи атмосферного ежекційного пальника за-
лежно від витрат горючого газу, віддаленості ємності від атмо-
сферного пальника та коефіцієнту надлишку первинного повіт-
ря. Вперше проведено експериментальні дослідження атмосфер-
них пальників побутових газових плит «Greta» на сумішевому
паливі (метано-воднева суміш) при варіюванні частки метану в
межах 5 – 50 %. Встановлено енергетичні та екологічні харак-
теристики використання сумішевого палива в системі «AB –
HV», а також технологічні особливості, що супроводжують про-
цеси теплообміну. Надано рекомендації для Регіональної Газової
Компанії з використання водень містких газових палив.

Шифр НБУВ: РА449243
2.У.234. Зелена економіка та низьковуглецевий розвиток:

міжнародний та національний вимір. Міжнародна науково-
практична конференція. 4 грудня 2020 року / Державна еко-
логічна академія післядипломної освіти та управління, Причор-
номорський науково-дослідний інститут економіки та інновацій,
«Baltija publishing», publishing house. – Київ: Держ. екол.
акад. післядиплом. освіти та упр., 2020. – 128 с.: рис.,
табл. – укp.

Досліджено глобальні та національні детермінанти формуван-
ня стратегії зеленої економіки в Україні. Розглянуто формуван-
ня системи природоресурсного менеджменту як складової «зеле-
ного» зростання. Висвітлено можливості для застосування світо-
вого досвіду протидії екологічним загрозам та впровадження мо-
делей екорозвитку в Україні. Проаналізовано розвиток громад,
орієнтованих на зелене зростання та низьковуглецевий розвиток.
Охарактеризовано вплив соціального капіталу громади на «зеле-
не» зростання країни. Визначено значимість запровадження сис-
теми моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових
газів в контексті забезпечення зеленого розвитку України. До-
сліджено потенційні можливості низьковуглецевого розвитку аг-
росфери в контексті зеленого зростання. Розглянуто екологіза-
цію індустріального виробництва як складову зеленої економіки.
Вивчено процес формування зеленої економіки як основи стало-
го розвитку промислових підприємств.

Шифр НБУВ: ВА852249
2.У.235. Інноваційна система України: потенціал імпортоза-

міщення високотехнологічними товарами / Т. Мельник,

Економіка України
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К. Гринько // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. –
2021. – № 2. – С. 4-29. – Бібліогр.: 29 назв. – укp.

Досліджено суть національної інноваційної системи (НІС),
проаналізовано сучасний стан і потенціал НІС України та визна-
чено передумови імпортозаміщення високотехнологічними това-
рами. Розраховано частки експорту та імпорту високотехнологіч-
них товарів. Обгрунтовано перспективи розвитку вітчизняної
НІС в умовах реалізації технологічних укладів і надано пропо-
зиції щодо нарощування її потенціалу.

Шифр НБУВ: Ж69762
2.У.236. Матеріали науково-практичної конференції «Еко-

номіка, фінанси та управління: аспекти інноваційного розвит-
ку», 26 –  27 лютого 2021 р.: [збірник]. – Миколаїв: Молодий
вчений, 2021. – 99 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто загальні питання економіки й управління підпри-
ємствами, демографії, економіки праці, соціальної економіки та
політики, бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту, логістики та
транспорту, сучасного менеджменту, публічного управління, ад-
міністрування та інше. Розкрито історичний погляд на баланс
грошово-кредитної та макропруденційної політики. Окреслено
перспективи розвитку фінансового ринку України з урахуванням
досвіду США. Описано роль штучного інтелекту в боротьбі з
тіньовою економікою. Наведено математичні методи, моделі й
інформаційні технології в економіці. Визначено вплив транс-
портних перевезень на економіку в умовах панадемії. Викладено
концепцію системи стратегічного управління організацією в пуб-
лічному управлінні та інше.

Шифр НБУВ: ВА852361
2.У.237. Підвищення енергоефективності на підприємствах

системи державного резерву України: монографія / В. А. Ко-
ренда, А. В. Чернявський, О. С. Протасов, І. Ю. Вишняков,
С. М. Охріменко, Ю. І. Заїка, М. Ж. Колядюк, Н. Л. Ці-
рень; Державне агентство резерву України, «Ресурс», Україн-
ський державний науково-дослідний інститут. – Одеса: Олді-
Плюс, 2020. – 277 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 273-277. –
укp.

Увагу приділено питанням підвищення енергоефективності та
заміщення традиційних джерел енергії альтернативними та від-
новлюваними на підприємствах системи Держрезерву України:
елеваторах, нафтобазах, складах і холодильниках. Досліджено
сучасний стан і пріоритети енергоспоживання, визначено на-
прямки та головні завдання з вищезазначених питань. Запропо-
новано технологічні, організаційні та фінансові аспекти їх вирі-
шення, а саме: розкрито основні поняття, види та методологію
проведення енергетичного аудиту, наведено основні схеми фінан-
сування проєктів з підвищення енергоефективності та впрова-
дження альтернативних джерел енергії, визначено систему енер-
гоменеджменту як найбільш дієвого інструменту керування енер-
гоефективністю на підприємстві та стандарт ISO 50001. Розгля-
нуто інформаційно-аналітичний інструментарій системи підтрим-
ки прийняття рішень для планування режимів електроспоживан-
ня підприємств. Монографію рекомендовано для наукових пра-
цівників і студентів навчальних закладів напрямку енергозбере-
ження та енергоменеджменту, аспірантів і магістрів, інженерно-
технічних працівників підприємств системи Державного резерву
України.

Шифр НБУВ: ВА852157
2.У.238. Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід

ЄС та практика України у світлі III, IV і V промислових
революцій): навч. посіб. / Л. Г. Мельник, Б. Л. Ковальов,
Ю. М. Завдов’єва, Т. В. Бабій, І. М. Бурлакова, Т. А. Ва-
сильєва, В. І. Вороненко, А. С. Галкін, О. С. Гончаренко,
Т. В. Горобченко, П. В. Гриценко, І. Б. Дегтярьова,
П. А. Денисенко, Ю. М. Дерев’янко, О. М. Дериколенко,
О. В. Димченко, І. А. Дмитрієв, А. В. Євдокимов, А. С. Іг-
натченко, В. М. Ігнатченко, О. І. Іваненко, О. І. Карінцева,
Є. В. Коваленко, Я. С. Ковальов, О. Вас. Кубатко,
О. Вік. Кубатко, П. В. Кучеренко, І. Л. Лебединський,
О. А. Лукаш, Л. Ю. Люльова, О. М. Маценко, О. І. Мацен-
ко, Л. Є. Момотюк, О. Г. Осауленко, А. А. Панченко,
П. Г. Перерва, Є. А. Переход, В. С. Півень, В. С. Попов,
А. І. Рубан, В. В. Сабадаш, Ю. А. Сагайдак, Є. О. Скрипка,
Л. В. Старченко, І. М. Сотник, І. В. Торба, І. І. Устинова,
С. М. Федина, М. О. Харченко, Ю. А. Химченко,
О. М. Часник, Ю. В. Чорток, О. М. Шершенюк, О. В. Шка-
рупа; ред.: Л. Г. Мельник, Б. Л. Ковальов; Сумський держав-
ний університет. – Суми: Сум. держ. ун-т, 2020. – 179 с.:
рис., табл. – укp.

Розкрито зміст проривних технологій як явища, що відкриває
новий цикл розвитку продуктивних сил та істотно впливає на
різні сторони життя суспільства. Показано базові проривні тех-
нології, що визначили зміну соціальчо-економічинх формацій
під час розвитку людської цивілізації: від первісного й аграрно-
го суспільств до індустріальної та постіндустріальної формацій.
Описано базові проривні технології сучасного етапу розвитку
суспільства: штучний інтелект, Інтернет речей, адитивні техно-
логи з використанням 3D-принтера, віртуальна і доповнена ре-
альність, нові матеріали, «хмарні» технології тощо. Проаналізо-

вано можливі позитивні й негативні ефекти впровадження згада-
них проривних технологій.

Шифр НБУВ: ВА851956
2.У.239. Розвиток інноваційних екосистем України в умовах

глокалізації та європейської інтеграції: автореф. дис. ... д-ра
екон. наук: 08.00.03 / І. Ю. Підоричева; Інститут економіки
промисловості, НАН України. – Київ, 2021. – 44 с.: рис.,
табл. – укp.

Розроблено теоретико-методологічні основи, концептуальні по-
ложення і практичні рекомендації щодо розвитку інноваційних
екосистем України. Об’єктом дослідження є процеси формуван-
ня та розвитку інноваційних екосистем України в умовах глока-
лізації та прагнення країни інтегруватися в дослідницький та
інноваційний простір Європи. Предмет дослідження – теорети-
ко-методологічні основи та науково-практичні положення, які
створюють умови для розвитку інноваційних екосистем України
у євроінтеграційному вимірі в контексті процесів глокалізації.
Удосконалено теоретико-методологічні положення щодо концеп-
ції інноваційної екосистеми як результату розвитку теорії інно-
вацій; розкрито взаємозв’язок глокалізації світової економіки з
розвитком інноваційних процесів. Висвітлено роль промислово-
сті в розвитку інноваційних екосистем; розроблено науково-ме-
тодичні підходи до оцінювання інноваційної діяльності у про-
мисловості; здійснено аналіз й оцінку інноваційних процесів у
промисловості на основі запропонованих підходів у розрізі галу-
зей і регіонів. Обгрунтовано необхідність неоіндустріальної мо-
дернізації економіки як умови розвитку національної інновацій-
ної екосистеми України; визначено перешкоди на шляху її ре-
алізації та розроблено рекомендації щодо їх подолання. Викона-
но аналіз організаційно-правових засад, стану і проблем євро-
пейської інтеграції України у науково-технічній та інноваційній
сфері, визначено напрями посилення участі України у Європей-
ському дослідницькому просторі. Запропоновано концептуаль-
ний підхід до розбудови національної інноваційної екосистеми
України відповідно до європейської класифікації NUTS; розроб-
лено концептуальну модель інноваційних екосистем України.
Обгрунтовано рекомендації щодо інституційного забезпечення
формування регіональних інноваційних екосистем України на
рівні економічних районів. Удосконалено підхід до формування
спеціальних економічних зон як стимулюючих регуляторних ре-
жимів, спрямованих на розвиток інноваційних екосистем.

Шифр НБУВ: РА448827
2.У.240. Стратегічні вектори розвитку національної еконо-

міки на інноваційних засадах: автореф. дис. ... д-ра екон. наук:
08.00.03 / В. В. Павлов; ВНЗ «Національна академія управ-
ління». – Київ, 2020. – 38 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто понятійний апарат функціонування та розвитку
національної економіки на інноваційних засадах. Охарактеризо-
вано суть, виявлено специфіку та проаналізовано моделі функ-
ціонування національних інноваційних систем. Визначено прин-
ципи побудови моделі інноваційної економіки як основи підне-
сення національної економіки на інноваційних засадах. Обгрун-
товано значення розвитку високотехнологічних секторів економі-
ки як чинника стимулювання розвитку національної інновацій-
ної системи. Охарактеризовано фактори та форми інноваційного
розвитку високотехнологічного сектора економіки. Визначено ін-
теграційну взаємодію бізнесу, науки, освіти і влади в ролі чин-
ника стимулювання інноваційного розвитку національної еконо-
міки. Проаналізовано процеси формування інноваційної економі-
ки в Україні та закордонних країнах. Оцінено ефективність віт-
чизняної економіки в контексті тенденцій розвитку провідних
економік світу та залежності економічного розвитку країн світу
й України від обсягів і динаміки фінансування інноваційної ді-
яльності. Сформовано рекомендації щодо впровадження процес-
но-орієнтованого управління інноваційною діяльністю в умовах
формування національної економіки на інноваційних засадах.
Систематизовано структурно-елементний склад підсистем управ-
ління об’єктами інтелектуальної власності. Сформовано реко-
мендації стосовно впровадження сценарного підходу до створен-
ня високотехнологічних господарських товариств. Охарактеризо-
вано методологічне та програмне забезпечення оцінки ефектив-
ності інноваційно-індустріальних проєктів на передпроєктній
стадії. Надано пропозиції щодо вдосконалення фінансового за-
безпечення реалізації інноваційних проєктів в умовах формуван-
ня та розвитку економіки на інноваційних засадах. Запропоно-
вано концепцію розвитку національної економіки України на
інноваційних засадах, для чого обрунтовано та систематизовано
стратегічні вектори розвитку економіки України на інноваційних
засадах. Запропоновано також інтегративну модель системи
управління розвитком економіки України на інноваційних заса-
дах. Сформульовано рекомендації стосовно забезпечення розвит-
ку національної економічної системи України на основі стиму-
лювання впровадження креативних ідей. Удосконалено інстру-
ментарій реалізації стимулюючої функції держави щодо розвит-
ку економіки України на інноваційних засадах.

Шифр НБУВ: РА445122
2.У.241. Теоретико-методичні підходи до функціонування і

розвитку системи управління твердими побутовими відходами
в регіонах України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05
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/ О. В. Хандогіна; Харківський Нац. ун-т міського господар-
ства імені О. М. Бекетова. – Харків, 2021. – 24 с.: рис.,
табл. – укp.

Вивчено теоретико-методичні засади та практичні аспекти
функціонування й розвитку систем управління твердими побуто-
вими відходами (ТПВ) на регіональному рівні для забезпечення
сталого розвитку регіонів і наближення до принципів циркуляр-
ної економіки. Узагальнено підхід до визначення поняття ієрар-
хії систем управління ТПВ з урахуванням системності. Виявлено
недоліки й особливості сучасної системи управління ТПВ на
регіональному та субрегіональному рівнях. Проаналізовано на-
ціональні цілі сталого розвитку на предмет їх зв’язку зі сферою
управління відходами, встановлено основні цілі для системи
управління ТПВ, які забезпечать системну трансформацію даної
галузі. Розглянуто пріоритетні критерії, за якими приймаються
рішення при визначенні заходів поводження з ТПВ. Запропоно-
вано вдосконалену методологію оцінки рівня функціонування та
розвитку регіональних систем управління ТПВ на базі методич-
ного підходу, що застосовується у провідних країнах ЄС. Про-
ведено оцінку за 15-ма індикаторами. Встановлено, що для всіх
регіонів є характерним низький рівень функціонування та роз-
витку системи управління ТПВ, виявлено диспропорції регіо-
нального розвитку. Проведено диференціацію регіонів, визначе-
но найбільш дискримінуючі показники. Досліджено взаємо-
зв’язок соціально-економічного розвитку регіонів і стану сфери
збирання ТПВ. Визначено ключові групи стейкхолдерів, що бе-
руть участь у функціонуванні систем управління ТПВ, наведено
їх характеристики, систематизовано конфлікти та протиріччя.
Запропоновано напрями підвищення ефективності регіональних
систем управління ТПВ з урахуванням національних цілей ста-
лого розвитку та диспропорції розвитку. Зазначено, що вдоско-
налення регіональних систем управління відходами в Україні
потребує комплексних заходів, зокрема: активізації інноваційної
діяльності на засадах економіки знань, покращання інформацій-
но-аналітичного забезпечення системи управління відходами, ак-
тивізації співробітництва територіальних громад для спільного
вирішення питань поводження з відходами, вдосконалення сис-
теми збирання ТПВ, системи перероблення та захоронення тощо.

Шифр НБУВ: РА448203
2.У.242. Теоретико-методологічні основи екологічного мене-

джменту стейкхолдерів енергопостачання на грунті біосферо-
сумісності: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.06
/ К. М. Предун; Київський Нац. ун-т будівництва і архітек-
тури. – Київ, 2020. – 44 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано методологію трансформації менеджменту енер-
гопостачання та взаємодії стейкхолдерів України до засад і ви-
мог ЕМ та БСС. Зазначено, що змістовно цільовими принципа-
ми розвитку енергопостачання методологія визначає: диверсифі-
кацію джерел, еволюційність (під впливом факторів розвитку),
структурованість і комплексність, багатоаспектність (з урахуван-
ням інтегрованого впливу економічних інтересів стейкхолдерів
проєктів і програм, що здійснюють оновлення енергопостачання,
та екологічних і соціальних вимог щодо середовища їх втілен-
ня), цілеспрямованість та емерджентність. Розроблений на осно-
ві методології аналітичний простір процесу формування еко- та
БСС-спрямованої системи енергозабезпечення спирається на
комплекс економіко-еколого-діагностичних, регресійних, факто-
рних і структурно-векторних моделей оцінювання стану й аналі-
тичного прогнозування розвитку еколого-економічної системи (в
межах певного проєкту, цільової програми), в основу якої по-
кладено взаємозв’язок таких трьох індикативних підсистем: під-
система вияву очікуваного приросту БСС (за інтегрованою мі-
рою наближення до директивного еталону за провідними індика-
торами), підсистема оцінки економічної привабливості модерні-
зації енергопостачання в межах інноваційно-інвестиційного ці-
льового проєкту чи програми (включаючи індикатори чистої від-
термінованої вартості цільового проєкту модернізації СЕП,
структурованої за віхами циклу, стейкхолдерами тощо), підсис-
тема вияву синергійних економічних, екологічних і соціальних
зрушень на розвиток еколого-економічної системи, що охоплена
проєктом (програмою), яка надає змогу визначити функцію
«вхід → економічні та БСС-підсумки». Розроблено методику
формалізованого обгрунтування та прикладні засади екологічно-
го страхування проєктів і програм БСС-модернізації енергопос-
тачання. Одержаний в підсумку використання комплексу про-
грам інтегральний показник синергії СЕП (у кількісному (баль-
ному) та якісному (семантичному) вимірі) характеризує як рі-
вень продуктивності інновацій, що реалізовані в певній СЕП,
так і зростання вартості СЕП (оцінене через індекс зростання
вартості СЕП як економічної системи й інтегрованого активу).
Обгрунтовано прикладні рекомендації щодо змісту та суті еко-
логічного страхування щодо проєктів БСС та ЕМ в енергопос-
тачанні, в доповнення до яких розроблено алгоритм основних
процедур, регламент, тарифи й очікувані еколого-економічні на-
слідки його застосування для потреб забезпечення БСС та еко-
логізації в енергопостачанні й енергоспоживанні.

Шифр НБУВ: РА450369
2.У.243. Форсайт-орієнтована методологія стратегічного

управління програмами розвитку: автореф. дис. ... д-ра техн.

наук: 05.13.22 / Л. С. Чернова; Одеський нац. політехн.
ун-т. – Одеса, 2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто науково-прикладну проблему, пов’язану з роз-
в’язанням протиріч між постійно зростаючими вимогами щодо
програм розвитку організаційно-технічних систем і відсутністю
підходів для вирішення завдань стратегічного управління проєк-
тами, програмами та портфелями. Увагу приділено розробці но-
вих підходів і методів форсайт-орієнтованої методології для роз-
в’язання науково-прикладної проблеми управління стратегією
змін в організаційно-технічних системах через проєкти. Викона-
но аналіз загальної проблеми стратегічного управління складни-
ми організаційно-технічними системами, визначено його особли-
вості. Розглянуто основні підходи та стандарти до управління
проєктами / програмами / портфелями, здійснено огляд сучас-
них рішень щодо стратегічного управління. На основі аналітич-
ного огляду наукової літератури визначено найбільш перспектив-
ні напрями подальших досліджень. Розроблено теоретичні осно-
ви застосування форсайт-орієнтованої методології стратегічного
управління проєктами/програмами/портфелями розвитку
складних організаційно-технічних систем. Запропоновано модель
впливів форсайтів з урахуванням взаємодії стейкхолдерів –
«держави, власників суднобудівних заводів, адміністрації міста
Миколаїв та трудового колективу заводу», як відображення ото-
чення системи стратегічного управління програмами розвитку.
Виконано реалізацію узгодження й ефективного процесу прове-
дення змін у системі, що пов’язані з цілями та результатами
діяльності організацій. Сформульована програма змін містить у
собі опис впливу програми на підприємство та визначає розроб-
ку й оцінку показників успіху. Проілюстровано універсальність
і прикладну цінність одержаних результатів на прикладах прак-
тичного застосування розроблених моделей і методів функціону-
вання форсайтів. Розширено науково-методологічні основи побу-
дови та функціонування форсайтів як відображення оточення
системи стратегічного управління програмами розвитку.

Шифр НБУВ: РА445067
Див. також: 2.У.110-2.У.111, 2.У.130, 2.У.141, 2.У.301

Інвестиції

2.У.244. Іноземний капітал в посттрансформаційній еконо-
міці: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.01 / К. С. Маль-
ко; ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». –
Київ, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-методологіч-
них засад дослідження відтворення та руху іноземного капіталу
та обгрунтуванню його можливостей і обмежень в розвитку по-
сттрансформаційної національної економіки. Систематизовано
теоретичні положення щодо сутності, суспільних функцій та
ознак, що відбивають родову єдність різних форм капіталу.
Сформовано аналітичний інструментарій дослідження щодо за-
кономірностей руху та відтворення капіталу в економіці та ос-
новних тенденцій еволюції структури капіталу. Доведено гіпоте-
зу, що критично важливим детермінантом соціально-економічних
наслідків залучення іноземного капіталу для національної еконо-
міки є відносини, які складаються між фізичним і людським
капіталом під час освоєння капітальних інвестицій.

Шифр НБУВ: РА445418
2.У.245. Інформаційні технології як механізм забезпечення

інвестиційного потенціалу розвитку національної економіки:
автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03 / Ю. В. Касаєва;
Сумський нац. аграр. ун-т. – Суми, 2020. – 22 с.: рис.,
табл. – укp.

Висвітлено теоретичні та методичні засади розвитку інформа-
ційних технологій як фактора забезпечення інвестиційного по-
тенціалу національної економіки. Досліджено теоретичну сут-
ність інвестиційного потенціалу національної економіки. Проана-
лізовано сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
ІТ-галузі в Україні. Запропоновано методичні засади інтеграль-
ного оцінювання розвитку інформаційних технологій в Україні
та за кордоном. Визначено роль та значення інформаційних
технологій у забезпеченні інвестиційної привабливості, соціаль-
но-економічного розвитку та розбудові «зеленої» економіки в
Україні. Розроблено методичні засади оцінювання інвестиційно-
го потенціалу країни, обрунтовано взаємозв’язок інформаційних
технологій та інвестиційної привабливості національної економі-
ки. Розроблено механізм забезпечення інвестиційного потенціалу
національної економіки на основі інформаційних технологій. За-
пропоновано шляхи реформування ІТ-галузі України та їх очі-
куваний вплив на інвестиційний потенціал держави.

Шифр НБУВ: РА448591
2.У.246. Управлінські засади державно-приватного партнер-

ства в інвестиційній діяльності: автореф. дис. ... канд. наук з
держ. упр.: 25.00.02 / П. С. Литвиновська; Класичний при-
ватний університет. – Запоріжжя, 2021. – 20 с.: рис. – укp.

Розкрито суть понять «державно-приватне партнерство»
(ДПП), «механізми державно-приватного партнерства», «дер-
жавне регулювання інвестиційної діяльності». Представлено
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зарубіжний досвід регулювання ДПП в інвестиційній діяльності
та окреслено перспективи його використання в Україні. Дослі-
джено нормативно-правові основи та принципи реалізації ДПП
в умовах розвитку інвестиційної діяльності. Охарактеризовано
стан державного регулювання ДПП в інвестиційній діяльності в
Україні та організаційний механізм державного управління ін-
вестиційними проєктами в Україні. Виявлено чинники забезпе-
чення розвитку державного регулювання ДПП в інвестиційній
діяльності в Україні. Проаналізовано методи його забезпечення
та пріоритетні напрями реалізації інвестиційних проєктів. Роз-
роблено концепцію вдосконалення процесу регулювання ДПП в
інвестиційній діяльності в Україні, провідні положення якої від-
ображено в концептуальній схемі. Визначено перспективи взає-
модії організаційної структури ДПП на регіональному рівні в
контексті інвестиційно-інноваційної політики держави. Запропо-
новано нові підходи до державного управління інвестиційними
проєктами в Україні та обгрунтовано практичні рекомендації
щодо його вдосконалення з акцентом на інноваційні технології.

Шифр НБУВ: РА448927

Відтворення

2.У.247. Адаптаційний потенціал забезпечення стійкого
функціонування реального сектора економіки України в умо-
вах глобальної нестабільності: монографія / М. О. Кизим,
В. Є. Хаустова, В. І. Отенко, Н. В. Бєлікова, О. Ю. Поляко-
ва, О. Ю. Іванова, Д. Г. Михайленко, В. О. Шликова,
Є. М. Крячко, І. Б. Семигуліна, О. В. Шпілевський,
О. М. Леванда, Р. В. Харченко, О. С. Матвейченко; ред.:
М. О. Кизим. – Харків: Лібуркіна Л. М., 2021. – 175 с.:
рис., табл. – Бібліогр.: с. 120-130. – укp.

Дисертацію присвячено розробці теоретико-методичного забез-
печення підвищення спроможності економіки України до стійко-
го функціонування в умовах глобальної нестабільності. Визначе-
но суть, зміст і особливості адаптаційного потенціалу реального
сектора економіки країни. Розроблено методичний підхід до
оцінки структурних дисбалансів реального сектора економіки
України. Виявлено диспропорції та дисбаланси реального секто-
ра, а також між сектором матеріального виробництва та сферою
послуг в економіці України. Розроблено аналітичне забезпечення
для визначення й оцінки впливу дисбалансів і диспропорцій
реального сектора на його адаптаційний потенціал. Сформовано
рекомендації підвищення адаптаційного потенціалу економіки
України шляхом зменшення диспропорцій і досягнення збалан-
сованої структури реального сектора.

Шифр НБУВ: ВА852168
2.У.248. ’’Гібридна війна’’ Російської Федерації: вплив на

економічний розвиток України: автореф. дис. ... канд. іст. наук:
20.02.22 / Н. М. Марцінко; Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львівський нац. ун-т
ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с. – укp.

Уперше комплексно досліджено специфіку перманентної «гіб-
ридної війни» Російської Федерації проти України в економіч-
ній сфері, визначено основні її стадії (економічний сегмент) та
їх характерні риси. Показано вплив економічних чинників на
політичні рішення вищого керівництва України. Проаналізовано
та систематизовано стан наукової розробки теми, джерельну базу
та теоретико-методологічні засади дослідження. Встановлено два
етапи цієї війни в економічній сфері: перший (1991 –
2014 рр.) – Росія використовувала Українську державу як «си-
ровинний придаток», що на тлі газових, торгових «війн» при-
звело до швидкого збагачення російських бізнес-структур, які
фінансували розбудову військово-промислового комплексу кра-
їни-агресора та стали фінансовою і економічною опорою для
анексії Кримського півострова, збройного конфлікту у східних
областях України (2014 р.), другий (2014 – 2019 рр.) – від-
крита торговельно-економічна «війна» проти України (у цей пе-
ріод частка українського експорту до Росії зменшилась із 30 до
9 %). Акцентовано увагу на тому, що розвал СРСР (1991 р.)
започаткував нову сторінку в російсько-українських відносинах.
Констатовано, що необхідність втілення концепції «гібридної
війни» проти України обгрунтовувалась російськими пропаган-
дистами, відомими громадсько-політичними діячами, які наголо-
шували на необхідності відновлення тотального впливу Росій-
ської Федерації на пострадянському просторі за допомогою низ-
ки політико-економічних та ідеологічних важелів. Звернено ува-
гу на те, що концепція «русского мира» завжди була ідеологіч-
ним виправданням російського шовінізму, імперіалізму та війсь-
кової агресії проти сусідніх держав. З’ясовано особливості ро-
сійсько-українських конфліктів: «газові війни», «транзитні вій-
ни», «продовольчі війни», охарактеризовано основні риси цього
процесу. Визначено неоімперську складову зовнішньої політики
Російської Федерації в економічній сфері, що полягала у нама-
ганні блокувати євроатлантичну інтеграцію України та залученні
її до наддержавних утворень, що створювалися під егідою Росії.
Зазначено, що суть геополітичних інтересів країни-агресора, до-
ведено, що Росія намагається не допустити зниження залежності

України від російських енергоносіїв, створює перешкоди в одер-
жанні Україною доступу до альтернативних джерел газу, а та-
кож та блокує диверсифікацію шляхів нафтового та газового
експорту країнами Центральної Азії. Для того щоб мати додат-
кові важелі тиску на Україну в енергетичній галузі, Росія при-
скорює будівництво нових газопроводів «Північний потік» і
«Південний потік» в обхід української території.

Шифр НБУВ: РА448902
2.У.249. Матеріали всеукраїнської науково-практичної кон-

ференції «Актуальні питання, напрями та завдання стабілізації
економічного розвитку країни», 27 лютого 2021 р.: [збірник]
/ Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ: Тавр.
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2021. – 92 с.: рис., табл. –
укp.

Розглянуто глобальні ланцюги доданої вартості як концепцію
міжнародної торгівлі. Проаналізовано основні фактори глобаль-
ної гендерної нерівності. Описано систему державної експортної
підтримки в зарубіжних країнах. Досліджено страховий ринок
України та засади його залучення до світового ринку страхуван-
ня. Викладено сучасні тенденції використання відновлювальних
джерел енергії. Висвітлено ряд питань з економіки й управління
національним господарством і підприємствами. Розкрито питан-
ня цифрової трансформації в економіці. Увагу приділено бух-
галтерському обліку, аналізу й аудиту. Проведено статистичне
дослідження сучасного стану підприємницької діяльності у галу-
зі промисловості України.

Шифр НБУВ: ВА852362
2.У.250. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної кон-

ференції «Становлення та особливості регулювання соціально-
економічного розвитку країни», 7 листопада 2020 р.: [збірник]
/ Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ: Тавр.
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2020. – 135 с.: рис.,
табл. – укp.

Визначено конкурентоспроможність економіки в короткостро-
ковому періоді. Проаналізовано основні фактори глобальної ген-
дерної нерівності. Оцінено компаративні переваги України у
зовнішній торгівлі з ЄС. Досліджено страховий ринок України
та засади його залучення до світового ринку страхування.
Окреслено соціально-економічний вплив міжнародних конфлік-
тів. Розглянуто динаміку експортних потоків як частини зовніш-
ньоторговельного співробітництва України і Словацької Респуб-
ліки. Увагу приділено бюджетуванню як інструменту фінансово-
го планування на підприємстві. Акцентовано також на економіці
України у період (пандемії) кризи 2020 р. Розглянуто концеп-
туальні засади розвитку електронної торгівлі в національній еко-
номіці. Визначено ефективність використання ресурсного потен-
ціалу. Досліджено складові розвитку промислових підприємств
в Україні. Висвітлено стратегію антикризового управління під-
приємствами. Описано особливості оцінки нематеріальних акти-
вів на підприємстві. Проаналізовано концептуальні підходи до
використання фінансових інструментів в управлінні дебітор-
ською заборгованістю. Наведено класифікацію оборотних акти-
вів підприємства для стратегічного вибору джерел фінансування.

Шифр НБУВ: ВА852076
2.У.251. Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної

Інтернет-конференції «Імперативи економічного зростання в
контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку»,
23 квітня 2021 року: [збірник] / ред.: О. В. Ольшанська,
Ю. В. Костинець, М. І. Скрипник, А. О. Мельник, І. О. Та-
расенко, А. О. Касич, Є. Б. Хаустова, Г. М. Квіта, І. В. По-
номаренко, К. О. Шіковець, Ю. В. Зимбалевська; НАПН
України, Київський Нац. ун-т технологій та дизайну, Державна
навчально-наукова установа «Академія фінансового управлін-
ня», Білоруський торгово-економічний університет споживчої
кооперації, Саутгемптонський університет, Національна акаде-
мія наук Азербайджану, Державний університет імені Акакія
Церетелі, Азербайджанський державний університет культури та
мистецтва, Міжнародний університет туризму «Шовковий
шлях», Вища лінгвістична школа, Інститут технологій та бізнесу
в Чеське Будейовіце. – Київ: КНУТД, 2021. – 151 с.: рис.,
табл. – укp.

Досліджено соціально-економічний вплив пандемії COVID-19
на реалізацію глобальних цілей сталого розвитку. Проаналізова-
но вплив пандемії коронавірусу на місцеві фінанси. Увагу при-
ділено функціонуванню спільних закладів вищої освіти в умовах
пандемії COVID-19, впливу пандемії COVID-19 на розвиток
індустрії гостинності. Розглянуто регіонально-системну організа-
цію економіки як чинник реалізації цілей сталого розвитку. Оха-
рактеризовано сучасний стан конкурентного середовища ринку
сільськогосподарської продукції України. Розкрито особливості
системи професійного навчання державних службовців в Украї-
ні. Проаналізовано вплив аутсорсингу на оптимізацію витрат
швейного підприємства за стадіями ланцюга створення вартості
продукції. Висвітлено теоретичні засади формування стратегії
конкурентоспроможності суб’єкта готельного бізнесу. Розкрито
аспекти управління фінансовим станом суб’єкта господарювання.

Шифр НБУВ: ВА852009
2.У.252. Тенденції розвитку економіки у 2020 році: аналі-

тичний та теоретико-методологічний аспекти: всеукраїнська
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науково-практична конференція, 12 груд. 2020 р. / Одеський
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, «Erasmus+», Programme of the
European Union. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2020. –
118 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено особливості науково-технічного прогресу в умовах
глобалізації. Проаналізовано динаміку та структуру зовнішньо-
торгівельних зв’язків Фінляндії та Естонії. Досліджено сучасні
тенденції діджиталізації міжнародних розрахункових технологій
в умовах кризових явищ. Розглянуто роль державної інновацій-
ної політики у трансформації національної інноваційної системи.
Охарактеризовано фактори успішного впровадження системи ме-
неджменту якості. Висвітлено особливості побудови сучасних
систем управління технологічним оновленням підприємств маши-
нобудівного комплексу. Досліджено банківську діяльність у сфе-
рі інвестицій.

Шифр НБУВ: ВА852079
Див. також: 2.У.100, 2.У.102, 2.У.259, 2.У.289

Управління. Менеджмент. Маркетинг

2.У.253. Гібридне багаторівневе дуальне управління інфра-
структурними проєктами та програмами в умовах невизначено-
сті: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.22 / Б. Ю. Козир;
Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ,
2020. – 43 с.: рис., табл. – укp.

Побудовано холістичну модель вирішення проблем реалізації
інфраструктурних проєктів і програм на основі багаторівневого
дуального управління в межах гібридних методологій, що поєд-
нують різні за принципами управління моделі. Система індика-
торів контролю ефективності реалізації інфраструктурних про-
грам і конвергентна модель масштабування проєктів в багаторів-
невій схемі управління в умовах значної невизначеності визна-
чають специфіку запропонованої методології. Проведені експе-
риментальні дослідження запропонованих підходів, моделей і
методів управління інфраструктурними програмами підтвердили
їх адекватність та ефективність застосування. Гібридна методо-
логія управління інфраструктурними програмами поєднує кла-
сичну водоспадну модель і модель гнучких життєвих циклів
Agile на основі застосування методів конвергенції знань. Розроб-
лено нові науково-методологічні основи – 41-у модель і методи
проактивних технологій дуального управління портфелем інфра-
структурних проєктів в умовах початкової невизначеності, змін-
ності характеристик об’єкта, його структури, динамічності ото-
чення й обмеженості інвестиційного забезпечення. Методологія
проактивного дуального управління інфраструктурними проєкта-
ми на основі адаптивних технологій базується на трьох взаємо-
пов’язаних адаптивних системах (планування та формування,
моніторингу й управління змінами) та регламентує формування
стійкого до збурень у процесі управління, що дає можливість
запобігати істотному зниженню якості управління та втраті ке-
рованості проєктної діяльності. Розроблено концептуальну мо-
дель проактивного управління інфраструктурними проєктами на
основі дуальної теорії та принципу зворотних зв’язків динаміч-
них систем, яка враховує взаємозв’язок і взаємозумовленість
процесів функціонування та розвитку об’єкта управління та сис-
теми управління, а також взаємодію із зовнішнім середовищем і
дозволяє шляхом удосконалення управлінських компетенцій під-
вищити результативність проєктної діяльності. Модель і метод
моніторингу поточного впливу інфраструктурних проєктів на до-
сягнення стратегічних цілей розвитку; моделі та метод балансу-
вання інфраструктурних проєктів в умовах інвестиційних обме-
жень, а також портфельного моніторингу формують методологію
дуального управління портфелем інфраструктурних проєктів на
основі гібридних технологій. Побудовано систему управління ін-
фраструктурними програмами одночасного управління та на-
вчання (дуального управління).

Шифр НБУВ: РА445711
2.У.254. Державне регулювання концесії в національній

економіці: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03
/ Л. В. Сероклин; Класичний приватний університет. – За-
поріжжя, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Поглиблено теоретичні положення та розроблено науково-ме-
тодичні і практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення
державного регулювання розвитку концесійних відносин в Ук-
раїні для створення передумов забезпечення їх дієвості в сучас-
них умовах. Узагальнено наукові підходи до розкриття еконо-
мічної сутності концесії. Висвітлено науково-практичні засади
реалізації механізму концесії в системі державного регулювання
національної економіки. Поглиблено наукове обгрунтування се-
редовища регулювання процесів концесії в національній еконо-
міці. З метою виявлення можливостей активізації застосування
концесії в національній економіці визначено галузеву специфіку
здійснення концесійної діяльності в Україні, розкрито її перева-
ги та можливі ризикові аспекти застосування. Враховуючи уза-
гальнення накопиченого світового досвіду регулювання концесії
та правові аспекти регулювання концесійної діяльності в націо-
нальній економіці, висвітлено напрями можливої їх імплемента-

ції у сферу регулювання для забезпечення ефективності вико-
ристання наявних у країні об’єктів державної та комунальної
власності. Запропоновано комплекс практичних рекомендацій
щодо вдосконалення регулювання впровадження концесії з пози-
цій національних інтересів. Конкретизовано пропозиції щодо
формування моделі оцінювання її доцільності з позицій держав-
ного партнера та запровадження економічних стимулів регулю-
вання концесійних відносин у національному господарстві.

Шифр НБУВ: РА450434
2.У.255. Державне регулювання структурних змін в еконо-

міці України: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03
/ І. Б. Назаркевич; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. –
Львів, 2021. – 40 с.: табл., рис. – укp.

Увагу приділено комплексному теоретико-методологічному,
аналітичному й економіко-інституційному обгрунтуванню впливу
державного регулювання на структурні трансформації в системі
національної економіки. Розроблено та запропоновано практичні
рекомендації щодо запровадження системних заходів структур-
ного реформування економіки України у відповідності до засад
моделі сталого розвитку. Визначено ендогенні та екзогенні чин-
ники, що викликають структурні зміни та значною мірою визна-
чають рівень розвитку національної економіки. Удосконалено
понятійно-категорійний апарат, що відображає трансформаційні
процеси в національній економіці. Висвітлено питання форму-
вання та імплементації механізмів, методів і заходів державного
регулювання структурних змін у національній економіці. Про-
аналізовано структурні зміни на макро-, мезо- та мікрорівнях за
допомогою авторегресійної векторної VAR моделі та індексних
методів, встановлено факторний вплив на залежні й незалежні
зміни в секторах економіки. Запропоновано основні напрями та
заходи активізації інноваційної діяльності на державному та ре-
гіональному рівні. Сформульовано організаційні та інституційні
засади структурного реформування та ефективного використання
соціально-економічного потенціалу України. Визначено вихідні
умови, перспективи й основні завдання реалізації моделі струк-
турного реформування економіки України.

Шифр НБУВ: РА448843
2.У.256. Методологія створення інтелектуальної інформа-

ційної технології аналізу даних СППР аудита: автореф.
дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Т. В. Нескородєва; Київ-
ський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. –
44 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто науково-прикладну проблему, пов’язану з роз-
в’язанням протиріч щодо вимог оперативності й обгрунтованості
аудиту та великих обсягів даних предметної області об’єктів
цифрової економіки, що підлягають аналізу на основі розробки
методології створення і впровадження інтелектуальної інформа-
ційної технології аналізу даних у системі підтримки прийняття
рішень аудиту для підвищення оперативності й обгрунтованості
аудиту об’єктів цифрової економіки. Виконано аналіз існуючих
моделей, методів та інформаційних технологій автоматизованої
переробки інформації в системах підтримки прийняття рішень
аудиту об’єктів цифрової економіки. На основі огляду наукової
літератури визначено необхідні теоретичні складові, які потребу-
ють подальших досліджень. Розроблено метод створення інфор-
маційної моделі предметної області аудиту для формалізації
функціональної структури даних об’єктів цифрової економіки.
Створено функціональну модель перетворень даних предметної
області аудиту, яка надає змогу формалізувати перетворення
інформації в межах інформаційної моделі предметної області,
для формалізації автоматизованої переробки інформації, а також
методи та моделі аналізу даних, які надають можливість автома-
тизувати формування знань, у межах функціональної моделі
предметної області аудиту. Розроблено структуру й алгоритми
інтелектуальної інформаційної технології обробки інформації в
системі підтримки прийняття рішень аудиту. Виконано кількісну
оцінку розроблених моделей і методів, досліджено їх вплив на
оперативність, обгрунтованість прийняття рішень при аудиті об’-
єктів цифрової економіки. Розширено науково-методологічні ос-
нови створення й упровадження інтелектуальної інформаційної
технології аналізу даних у системі підтримки прийняття рішень
аудиту для підвищення оперативності й обгрунтованості аудиту
об’єктів цифрової економіки.

Шифр НБУВ: РА450406
2.У.257. Механізми життєздатного управління стратегічним

потенціалом інтегрованих економічних структур: автореф.
дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / Д. П. Михайлик; ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет». – Марі-
уполь, 2021. – 38 с.: рис., табл. – укp.

Дослідженно процеси управління стратегічним потенціалом ін-
тегрованої економічної структури. Розроблено теоретико-методо-
логічні основи забезпечення життєздатного управління стратегіч-
ним потенціалом інтегрованої економічної структури і вдоскона-
лення механізмів стратегічної взаємодії інтегрованих суб’єктів
економічної діяльності. Запропоновано концепцію життєздатного
управління стратегічним потенціалом інтегрованої економічної
структури; науково-методичний підхід до діагностики розсіюван-
ня цілей в системі цілепокладання інтегрованих економічних
структур; механізм динамічного прогнозування ефективності
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стратегічної взаємодії суб’єктів інтегрованої економічної струк-
тури. Удосконалено понятійний апарат визначення об’єктів ре-
гулювання та контролю в системі життєздатного управління ін-
тегрованою економічною структурою; методичний підхід до ви-
значення економічного ефекту процесів інтеграції; механізм фор-
мування цілей суб’єктів інтегрованої економічної структури різ-
них рівнів; науково-методичний підхід до зменшення невизначе-
ності цілепокладання в системі стратегічного управління інтегро-
ваною економічною структурою; наскрізний механізм управління
виробничим потенціалом підприємств у складі економічного кон-
гломерату. Одержали подальшого розвитку декомпозиція страте-
гічного потенціалу інтегрованої економічної структури за видами
активів та ключовими бізнес-процесами; класифікація основних
мотивів злиття та поглинання у процесі економічної інтеграції,
яку розширено через додавання мотиву рефлексивного управлін-
ня ринком та конкретизовано шляхом відокремлення операцій
злиття від операцій поглинання з урахуванням їх особливостей;
методологічні основи визначення доцільності операцій інтеграції
на основі оцінки ефекту синергії; науково-методичний підхід до
оптимізації використання стратегічного потенціалу інтегрованих
економічних структур.

Шифр НБУВ: РА448533
2.У.258. Публічно-приватне партнерство в системі забезпе-

чення економічної безпеки держави: автореф. дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.03 / В. О. Головко; Державна навчально-на-
укова установа «Академія фінансового управління». – Київ,
2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Узагальнено теоретичні основи та розроблено практичні реко-
мендації щодо розвитку публічно-приватного партнерства в сис-
темі забезпечення економічної безпеки держави. Сформовано
теоретичний базис забезпечення економічної безпеки держави.
Обгрунтовано теоретико-методичні положення застосування ме-
ханізмів публічно-приватного партнерства. Розроблено матрицю
переваг і перешкод сталого розвитку економіки. Здійснено сис-
тематизацію домінантів публічно-приватного партнерства. Об-
грунтовано теоретико-методичний підхід до моделювання впливу
причин уповільнення розвитку публічно-приватного партнерства
в Україні. Розроблено методичні та прикладні основи протидії
інформаційній асиметрії. Сформовано науковий підхід до побу-
дови механізму публічно-приватного партнерства в системі забез-
печення економічної безпеки держави. Запропоновано теоретико-
практичний підхід до оцінки втрат від негативного впливу ризи-
ків у проєктах публічно-приватного партнерства.

Шифр НБУВ: РА450432
2.У.259. Публічно-приватні форми забезпечення сталого

просторового розвитку України: [монографія] / ред.:
М. А. Хвесик; НАН України, Державна установа «Інститут
економіки природокористування та сталого розвитку Національ-
ної академії наук України». – Київ: ДУ ІЕПСР НАН України,
2019. – 722 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено базові положення інноваційного концепту форму-
вання в Україні сталої, інтегрованої до глобальної економічної
системи інституціональної економіки природокористування,
сформованої на основі широкої співпраці публічної влади та
бізнесу в інтересах громади. Розглянуто сучасні європейські
формати публічно-приватних відносин як інструмента ефектив-
ного вирішення територіальних господарських проблем, забезпе-
чення сталого просторового розвитку країни та її регіонів. Ви-
значено напрями імплементації інноваційних форм публічно-
приватного партнерства, а також розроблено дорожню карту та
інше інституціональне забезпечення його впровадження в систе-
му управління природними ресурсами і сталим просторовим роз-
витком держави загалом.

Шифр НБУВ: ВА852441
2.У.260. Стратегічне управління: навч. посіб для студентів

ВНЗ / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Ю. П. Синиціна,
Г. Ю. Шпортько; Національна металургійна академія Украї-
ни. – Дніпро: Дріант, 2018. – 270 с.: рис., табл. – Бібліогр.:
с. 260-270. – укp.

Пропонований навчальний посібник підготовлено у відповід-
ності з програмою дисципліни «Стратегічне управління» і
сприяє вирішенню проблеми забезпечення цієї дисципліни на-
вчально-методичними матеріалами. Розкрито теми, які охоплю-
ють всі змістові модулі, визначені стандартом підготовки. Зазна-
чено, що стратегічне управління є самостійною частиною, або
сферою наукових знань загальної науки «менеджмент». Водно-
час, «стратегічне управління» є міждисциплінарним науковим
напрямом, який в основі теоретичної та емпіричної бази науко-
вих досліджень використовує теорії і концепції інших наук: по-
літології (формування стратегії, як політичного процесу за Е. Пет-
тігрю), психології (розробки у сфері когнітивної психології
управління Г. Саймона), соціології (дослідження впливу соці-
ального середовища та організаційної культури на процес стра-
тегічного управління Е. Петтігрю, Е. Ренмана, Р. Норманна),
біології (концепція популяційної екології організацій М. Ханна-
на і Дж. Фрімена) тощо. У процесі вивчення дисципліни «Cтра-
тегія управління», вирішуються такі завдання: визначення сис-
теми організаційно-економічних заходів для досягнення довго-
строкових цілей підприємства; обгрунтування перспективних

орієнтирів діяльності підприємства на основі оцінювання його
потенційних можливостей і прогнозування розвитку зовнішнього
середовища; генеральний напрямок розвитку підприємства, який
забезпечує узгодження його цілей і можливостей та інтересів
усіх суб’єктів; ефективна ділова концепція досягнення конку-
рентних переваг підприємством; сукупність перспективних орі-
єнтирів для роботи підприємства.

Шифр НБУВ: ВА851995
2.У.261. Управління проектами цифровізації в державному

секторі: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / І. П. За-
суха; Київський Нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ,
2021. – 24 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено визначення мережевого аналізу, який широко за-
стосовується для планування й управління проєктами цифрові-
зації в державному секторі. Описано методику моделювання ме-
режі GERT і пакет імітаційного моделювання в управлінні про-
єктами цифровізації державного сектора, продемонстровано його
можливості на прикладі планування проєкту формалізованої мо-
делі «Конструктивний розвиток продукту X». Формалізована
модель описує об’єкт, зв’язки його компонентів на мові матема-
тики та формальної логіки. Маючи таку модель, можна кількіс-
но оцінити ефекти взаємодії факторів, структуру об’єкта для
розробки та впровадження при управлінні проєктами цифрові-
зації в державному секторі. Запропоновано та реалізовано на-
уково-методичний підхід щодо формування методів управлін-
ського впливу на проєкти цифровізації, процесного блоку систе-
ми управління проєктами цифровізації. Розроблено та запатен-
товано інтерфейс користувача. Апробацію й упровадження роз-
роблених моделей і методів реалізовано та виконано в межах
науково-дослідних робіт кафедри управління проєктами Київ-
ського національного університету будівництва і архітектури, а
також застосовано в розробці патенту.

Шифр НБУВ: РА450413
Див. також: 2.У.138, 2.У.246, 2.У.276, 2.Х.613, 2.Х.730

Економіка праці

2.У.262. Методологічний підхід до оцінювання ризиків
впливу фізичних факторів техногенного походження в умовах
невизначеності / В. А. Глива, В. Є. Кашперський, О. В. Па-
нова, Я. І. Бірук, С. В. Зозуля // Системи упр., навігації та
зв’язку. – 2021. – Вип. 1. – С. 123-125. – Бібліогр.:
13 назв. – укp.

Проаналізовано можливість оцінювання ризиків для здоров’я
працюючих під впливом електромагнітних полів широкого час-
тотного діапазону. З’ясовано невизначеність статистичних та клі-
нічних даних щодо причинно-наслідкового зв’язку між електро-
магнітним впливом та несприятливими зрушеннями у здоров’ї
працюючих. Ця невизначеність зумовлює значні розбіжності у
різних нормативних актах з електромагнітної безпеки. Показано,
що потребує конкретизації вимога ВООЗ щодо максимально
можливого зниження рівнів полів та випромінювань. Коефіцієн-
том для добровільного ризику в умовах обізнаності про наяв-
ність техногенних електромагнітних впливів складає 10 –3 –
10 –4. Застосувавши ці коефіцієнти до гранично допустимих
напруженостей електричних та магнітних полів наднизьких час-
тот та щільностей потоків енергії електромагнітних полів ультра-
високих частот отримуються кількісні значення, які відповіда-
ють рівням полів у середньостатистичному помешканні. Очевид-
но, що це є межа, нижче якої зниження рівнів електромагнітних
полів є недоцільним. Наведений підхід не можна вважати безза-
перечним, але він певним чином конкретизує загальну вимогу
зниження рівнів електромагнітних полів до технічно досяжних
рівнів.

Шифр НБУВ: Ж73223
2.У.263. Основи охорони праці: навч. посіб. / Р. А. Вол-

ков, І. М. Буздуга; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича. – Чернівці: ЧНУ ім. Юрія Федьковича: Рута, 2021. –
275 с.: табл. – Бібліогр.: с. 272-275. – укp.

Викладено кормативно-правові та організаційні основи охоро-
ни праці, виробничої санітарії, безпеки виробництва. Розкрито
основні правила облаштування та роботи в лабораторіях біоло-
гічного профілю.

Шифр НБУВ: ВА852657
2.У.264. Якість трудового життя науково-педагогічних пра-

цівників: оцінювання та вектори розвитку: автореф. дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.07 / І. О. Рябоконь; ДВНЗ «Київ-
ський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана». – Київ,
2021. – 22 с.: рис., табл. – укp.

Теоретично опрацьовано та розроблено практичний інструмен-
тарій оцінювання якості трудового життя науково-педагогічних
працівників, обгрунтовано вектори її розвитку в доепідеміологіч-
ний та епідеміологічний періоди. Уточнено понятійний апарат
якості трудового життя науково-педагогічних працівників. Ви-
значено її суть, ключові детермінанти та компоненти. Оновлено
методичні підходи до оцінювання якості трудового життя науко-
во-педагогічних працівників на основі агрегування відповідних
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показників за суб’єктивною та об’єктивною складовими в інтег-
ральний індекс. Проаналізовано стан і тенденції її розвитку у
вітчизняних закладах освіти, визначено резерви її підвищення.
Висвітлено особливості впливу пандемії коронавірусу COVID-19
на якість трудового життя науково-педагогічних працівників.
Досліджено фактичну зміну норм праці на виконання роботи в
умовах віддаленого режиму, виявлено додаткові види робіт, які
з’явилися в таких умовах. Обгрунтовано вектори розвитку якості
трудового життя науково-педагогічних працівників, що передбача-
ють заходи, спрямовані на забезпечення їх задоволеності компен-
саційною компонентою і компонентою розвитку та самореалізації.

Шифр НБУВ: РА450405
Див. також: 2.У.113, 2.Ю.1502

Трудові ресурси

2.У.265. Державне регулювання ринку праці в сегменті
малого та середнього бізнесу: автореф. дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.03 / М. В. Куцеволова; ВНЗ «Університет імені
Альфреда Нобеля». – Дніпро, 2021. – 21 с.: рис., табл. –
укp.

Вирішено наукове завдання щодо обгрунтування теоретичних
і науково-методичних положень, розробки практичних рекомен-
дацій щодо державного регулювання ринку праці в сегменті ма-
лого то середнього бізнесу. На підставі поєднання системного,
діалектичного, функціонального, інституціонального та синерге-
тичного підходів досліджено категорію в частині Змістового на-
повнення поняття «ринок праці». Виділено шість етапів розвит-
ку ринку праці та побудовано профілі кожного з них, що під-
твердило еволюцію ринку праці. Встановлено необхідність ре-
формування ринку праці та удосконалення його державного ре-
гулювання. Удосконалено методичний підхід до оцінки стану
ринку праці в Україні шляхом розрахунку інтегрального показ-
ника за дев’ятьма комбінованими, що характеризують ринкові
параметри праці, одержаного за середньою гармонійною. Вста-
новлено тісноту залежності між розвитком суб’єктів малого та
середнього бізнесу, якістю життя населення та рівнем соціально-
економічного розвитку країни. Узагальнено світовий і вітчизня-
ний досвід самозайнятості населення. Виявлено позитивний
ефект її впливу на розвиток національної економіки. Розвинуто
науково-теоретичні аспекти підтримки впровадження платформе-
ної економіки як важеля розвитку ринку праці. Виділено скла-
дові системи регулювання ринку праці України. Удосконалено
механізм регулювання ринку праці України в сегменті малого та
середнього бізнесу. Запропоновано стратегічні напрями розвитку
ринку праці та реалізації політики його державного регулювання.

Шифр НБУВ: РА448160
2.У.266. Державне регулювання розвитку людського капі-

талу в умовах трансформації економіки України: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03 / В. В. Шовківська; Київ-
ський Нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2020. –
23 с.: рис., табл. – укp.

На основі систематизації підходів до визначення економічної
природи категорії «людський капітал» обгрунтовано авторське
бачення суті даного поняття з урахуванням специфіки трансфор-
маційних економічних процесів. Удосконалено методологічні
підходи до державного регулювання розвитку людського капіта-
лу, його законодавчого та нормативно-правового регулювання.
Здійснено оцінку стану та визначено проблеми державного регу-
лювання розвитку людського капіталу, досліджено особливості
процесу його розвитку в будівництві, узагальнено зарубіжний
досвід державного регулювання людського капіталу. Визначено
та одержали подальший розвиток пріоритетні напрями удоско-
налення державного регулювання розвитку людського капіталу
в умовах трансформації економіки України. Розроблено меха-
нізм державного регулювання розвитку людського капіталу,
спрямованого на забезпечення високих продуктивних інновацій-
них здібностей людини шляхом розвитку загальної і професійної
освіти, творчості, активності, зміцнення здоровТя, підвищення
мотивації до високопродуктивної праці та якості життя населен-
ня. Удосконалено методологічні підходи щодо розрахунку про-
житкового мінімуму та мінімальної заробітної плати, соціальних
стандартів і гарантій на основі запровадження Державної систе-
ми моніторингу соціальних процесів. Визначено основні напрями
розвитку людського капіталу, зміст яких полягає у створенні
ефективного механізму збалансування ринку освітніх послуг та
ринку праці за якісними та кількісними показниками; упрова-
дження сучасних інноваційних підходів до навчання, інновацій-
но-педагогічних методик; формування сучасної ефективної ін-
формаційної системи науково-технічної інформації для потреб
ЗВО, науково-дослідних організацій, підприємств інноваційного
профілю; інтеграцію науки, освіти та виробництва через рефор-
мування інноваційного високотехнологічного середовища розвит-
ку людського капіталу.

Шифр НБУВ: РА445808
2.У.267. Поведінкові моделі суб’єктів ринку праці в новій

економіці: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.07

/ Н. С. Якимова; Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. –
Вінниця, 2021. – 40 с.: рис. – укp.

Обгрунтовано та розроблено теоретико-методологічне забезпе-
чення, науково-методичні основи і практичні рекомендацій щодо
регулювання поведінкових моделей суб’єктів ринку праці в но-
вій економіці. Уточнено понятійно-термінологічний апарат дослі-
дження економічної поведінки людини. Визначено суть і харак-
теристики поведінки суб’єктів ринку праці. Систематизовано на-
укові підходи до визначення нової економіки та окреслено її
вплив на формування поведінкових моделей суб’єктів ринку
праці. Ідентифіковано та проаналізовано систему чинників впли-
ву на тип поведінки суб’єктів ринку праці. Досліджено когнітив-
ні засади коректності та раціональності поведінкових моделей
суб’єктів ринку праці. Проаналізовано освітній потенціал суб’єк-
тів ринку праці як чинник вибору поведінкових моделей. Вияв-
лено інституційні та цифрові передумови трансформації націо-
нальної економічної системи. Проведено оцінку можливостей,
обмежень і загроз ринку праці України у контексті формування
трудового потенціалу нової якості. Виокремлено галузевий кон-
текст прогресивного типу поведінкової моделі працівника. Роз-
роблено механізм регулювання поведінкових моделей суб’єктів
ринку праці в новій економіці. Удосконалено інституційне регу-
лювання поведінки суб’єктів ринку праці. Здійснено моделюван-
ня поведінкових траєкторій суб’єктів ринку праці. Запропонова-
но поведінкові інструменти в системі державного регулювання
ринку праці. Обгрунтовано стратегічні напрями забезпечення
конкурентоспроможності національного ринку праці. Розроблено
алгоритм моніторингу поведінкових моделей суб’єктів ринку
праці як основи інформаційно-аналітичного забезпечення дер-
жавної політики.

Шифр НБУВ: РА448555
2.У.268. Розвиток людського потенціалу в умовах кваліти-

зації економіки України: автореф. дис. ... д-ра екон. наук:
08.00.07 / Т. М. Степура; Донецький нац. ун-т ім. Василя
Стуса. – Вінниця, 2021. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено проблеми розвитку теоретико-методологічних та
прикладних засад дослідження людського потенціалу з науковим
розв’язанням проблеми обгрунтування принципів і напрямів йо-
го розвитку в умовах квалітизації економіки України. Розвинуто
теоретичні підходи до визначення людського потенціалу. Систе-
матизовано генезу концепту якості у міждисциплінарному і со-
ціально-економічному дискурсі. Розроблено концепцію кваліта-
тивної економіки, виділено її ознаки, сутнісні зміни в економіч-
них механізмах та інститутах, виявлено її протиріччя. Запропо-
новано розглядати розвиток людського потенціалу у континуумі
«час – простір – енергія». Сформульовано синтетичний ква-
літативний підхід до дослідження людського потенціалу. Визна-
чено структурну декомпозицію людського потенціалу. Проведено
аналітичне дослідження розвитку людського потенціалу регіонів
України за геопросторовим, функціонально-часовим напрямами.
Ідентифіковано міграцієзумовлені якісні втрати людського по-
тенціалу на різних рівнях. Запропоновано підходи до маркуван-
ня модерного ціннісно-культурного поля за сферами діяльності
людини і «осями» трансформації цінностей. Розроблено пропо-
зиції щодо удосконалення формування системи соціальних стан-
дартів і гарантій. Запропоновано прикладний підхід до дослі-
дження тенденцій диджиталізації як до джерела можливостей
розвитку людського потенціалу. Визначено стратегічні імперати-
ви політики розвитку людського потенціалу. Запропоновано удо-
сконалення методичного забезпечення формування політик: охо-
рони здоров’я, міграційної та якісного змикання сфери вищої
освіти та ринків кваліфікованої праці. Розкрито резерви нових
соціальних інститутів у запобіганні міграцієзумовленим якісним
втратам людського потенціалу в активній міграційній політиці.
Запропоновано використання інструментарію, який надає змогу
одержувати інформацію про перебування процесів розвитку
людського потенціалу у стані недостатньої керованості.

Шифр НБУВ: РА448556
2.У.269. Розвиток професійної орієнтації в системі регулю-

вання ринку праці: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.07
/ С. Г. Помінчук; Інститут підготовки кадрів державної служ-
би зайнятості України. – Київ, 2021. – 22 с.: рис. – укp.

Досліджено процес розвитку професійної орієнтації в системі
регулювання ринку праці. Проаналізовано розвиток теоретико-
методологічних основ дослідження професійної орієнтації та
розроблено науково-практичні рекомендації щодо її удосконален-
ня в системі регулювання ринку праці. Висвітлено теоретико-ме-
тодологічних засад і розроблено науково-практичні рекомендації
щодо вдосконалення професійної орієнтації населення в системі
регулювання ринку праці. Рекомендації сприятимуть формуван-
ню уніфікованої системи професійної орієнтації населення в дер-
жавній службі зайнятості, а також оптимізації процесу профе-
сійної орієнтації відповідно до потреб підприємств регіонів за
видами економічної діяльності. Вперше розроблено структурно-
логічну схему моделювання розвитку системи професійної орієн-
тації залежно від змін кон’юнктури ринку праці. Удосконалено
понятійно-категоріальний апарат дослідження ринку праці через
надання авторських визначень понять «ринок праці», «інститут
професійної орієнтації населення», «професійна орієнтація
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населення». Висвітлено теоретичні основи професійної орієнтації
населення, а саме розроблено концептуальну модель професійної
орієнтації населення протягом життя; організаційно-економічний
механізм професійної орієнтації учнівської молоді в системі ре-
гулювання ринку праці. Проаналізовано теоретико-прикладні за-
сади регіонально центрованого підходу до професійної орієнтації
учнівської молоді, організаційно-економічні засади розвитку
професійної орієнтації в системі регулювання ринку праці, зок-
рема розроблено концептуальну модель професійної орієнтації
населення в системі впровадження дуальної форми здобуття
освіти.

Шифр НБУВ: РА449010
2.У.270. Стратегія забезпечення соціальної безпеки на рин-

ку праці України: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.07
/ К. В. Бондаревська; Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. –
Вінниця, 2021. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Науково обгрунтовано теоретико-методологічні основи систем-
ного дослідження соціальної безпеки (СБ) на ринку праці (РП)
і практичні рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення
СБ на ринку праці України. Розвинуто теоретичний базис дослі-
дження СБ на РП і дефініцій, що визначають її суть. Удоско-
налено наукові підходи щодо виокремлення рівнів СБ на РП,
обрунтовано її компоненти. Визначено концептуальні основи ме-
ханізму інституційного забезпечення СБ на РП, розроблено ме-
тодологію її оцінки. Проаналізовано тенденції розвитку світово-
го та національного РП, що визначають стан СБ. Проведено
комплексну рейтингову оцінку рівня СБ на РП України в регіо-
нальному вимірі. Досліджено параметри неформальної зайнято-
сті та наслідки її впливу на безпеку РП України. Надано харак-
теристику СБ молоді й осіб старшого віку на РП у контексті
діагностики загрози безробіття. Здійснено діагностику загроз у
сфері оплати праці, визначено шляхи їх подолання. Обгрунто-
вано концептуальні основи оцінювання перспектив нейтралізації
ключових загроз СБ на РП України. Ідентифіковано ключові
загрози СБ на національному РП. Розроблено імітаційну модель
стратегії забезпечення СБ на РП у контексті трансформації клю-
чових загроз. Обгрунтовано концептуальні засади розробки та
запропоновано напрями реалізації стратегії забезпечення СБ на
РП України та регіонів. Обгрунтовано стратегічні пріоритети СБ
на внутрішньофірмовому РП.

Шифр НБУВ: РА448293
2.У.271. Трансформація корпоративних стратегій управління

людськими ресурсами в умовах кризи: автореф. дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.07 / О. Ю. Лелюк; Інститут підготовки кад-
рів державної служби зайнятості України. – Київ, 2021. –
22 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено трансформацію корпоративних стратегій управ-
ління людськими ресурсами в умовах кризи. Охарактеризовано
розвиток теоретико-методологічних основ управління людськими
ресурсами в системі регулювання ринку праці та розроблено
науково-практичні рекомендації щодо трансформації корпора-
тивних стратегій управління людськими ресурсами в умовах
прояву кризи. Розглянуто поглиблені теоретико-методологічні
основи управління людськими ресурсами в системі регулювання
внутрішньофірмового ринку праці і розроблено науково-прак-
тичні рекомендації щодо трансформації корпоративних стратегій
управління людськими ресурсами в умовах кризи. Здійснено
розробки основних напрямів та важелів у трансформації підхо-
дів до управління людськими ресурсами в системі регулювання
внутрішньофірмового ринку праці корпоративних структур.
Вперше висунуто та підтверджено гіпотезу щодо трансформації
тривалості економічного циклу під впливом підвищення якості
людських ресурсів. Удосконалено концептуальні основи регулю-
вання внутрішньофірмового ринку праці корпоративних струк-
тур, а саме запропоновано концептуальну схему механізму
управління людськими ресурсами корпоративних структур в
умовах кризи. Досліджено організаційно-економічні засади
управління людськими ресурсами в умовах кризи, зокрема роз-
роблено логіко-структурну схему системи антикризового реінжи-
нірингу управління людськими ресурсами. Увагу приділено тео-
ретико-методологічним основам антикризового управління люд-
ськими ресурсами, а саме розроблено концептуальну схему ан-
тикризової стратегії управління людськими ресурсами. Розгля-
нуто понятійно-категорійний апарат дослідження природи еконо-
мічних криз через надання авторських визначень понять «цик-
лічність», «криза», «кризовий стан».

Шифр НБУВ: РА449011
Див. також: 2.У.114, 2.У.198, 2.У.227

Фінанси. Грошовий обіг. Кредит.
Страхування

2.У.272. Бюджетний менеджмент: навч. посіб. / О. І. Бі-
лик, М. К. Хім; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів:
Вид-во Львів. полтехніки, 2021. – 339 с.: рис., табл. –
Бібліогр.: с. 336-338. – укp.

Увагу приділено питанням управління бюджетом, особливо в
період переходу до ринкових відносин. Висвітлено основні кате-
горії, викладено методи та механізми функціонування бюджет-
ного менеджменту в Україні. Вивчено суть бюджетних відносин
і охарактеризовано їх впливу на суспільство. Розкрито закони
побудови і функціонування бюджетної системи, теоретичні заса-
ди системи державного фінансового регулювання у ринковій
економіці. Увагу звернено на специфічну термінологію, питання
самопідготовки, вирішення тестів та практичних завдань. Визна-
чено завдання, функції та структуру виконавчих і законодавчих
органів, пов’язаних з управлінням бюджетом. Проаналізовано
організацію та функціонування бюджетного менеджменту в Ук-
раїні та у світі.

Шифр НБУВ: ВС68489
2.У.273. Забезпечення фінансової безпеки національної еко-

номіки: теорія, методологія, стратегія: автореф. дис. ... д-ра
екон. наук: 08.00.03 / Н. С. Носань; Класичний приватний
університет. – Запоріжжя, 2021. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено розробці інструментарію забезпечення
фінансової безпеки на макрорівні, що рунтується на прийнятті
управлінських рішень залежно від оцінки досягнутого учасника-
ми фінансової системи рівня фінансової безпеки та формуванні
на їх основі теоретико-методологічних засад управління фінан-
совою складовою економічної безпеки національної економіки,
наданні практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективно-
сті реалізації цього процесу. Запропоновано концептуальні заса-
ди забезпечення фінансової безпеки України в умовах прояву
тривекторності існування загроз для її стану, що раніше не по-
єднувались і не були характерними в комплексі для розвитку
вітчизняної фінансової системи. Наведено набір моделей страте-
гій забезпечення фінансової безпеки держави та вдосконалено
методологічний базис оцінювання рівня фінансової безпеки на-
ціональної економіки. Оптимізовано інформаційно-аналітичне
забезпечення механізму регуляторного впливу для мінімізації на-
стання загрози або її негативного впливу на фінансову безпеку
держави. Розширено підходи до управління фінансовою безпе-
кою держави та доповнено категорійний апарат забезпечення
фінансової складової національної економіки України.

Шифр НБУВ: РА448249
2.У.274. Казначейська система: підручник / О. П. Кири-

ленко, П. С. Гринчишин, З. М. Лободіна, В. В. Письменний,
В. П. Горин, М. Б. Гупаловська, Н. І. Карпишин, Б. С. Ма-
линяк, І. П. Сидор, Б. С. Шулюк, В. М. Русін, А. В. Дем’-
янюк; ред.: А. І. Крисоватий, О. П. Кириленко, Т. Я. Слюз;
Західноукраїнський Нац. ун-т. – Тернопіль: ЗУНУ, 2020. –
362 с.: іл., рис. – укp.

Розглянуто суть, особливості та розвиток казначейської спра-
ви; бюджетні повноваження та організаційну структуру органів
казначейства; інформаційно-технічне забезпечення казначейської
системи; платіжну систему виконання бюджетів. Всебічно оха-
рактеризовано казначейське обслуговування бюджетів за дохода-
ми та видатками, цільових фондів та інших клієнтів. Увагу
приділено обліку виконання бюджетів, фінансовій і бюджетній
звітності, організації контролю в системі казначейства. Наведено
зарубіжний досвід організації казначейської справи.

Шифр НБУВ: ВС68566
2.У.275. Опортунізм у прийнятті політичних рішень у бю-

джетній сфері у період фінансово-економічної кризи 2008 –
2009 рр. в Україні: монографія / М. В. Чабанна; НАН
України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
імені І. Ф. Кураса. – Київ: Ін-т політ. і етнонац. дослідж.
ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. – 367 с.: рис., табл. –
Бібліогр.: с. 317-363. – укp.

Досліджено прояви політичного опортунізму суб’єктів прий-
няття рішень у сфері формування державних видатків на соці-
альний захист та соціальне забезпечення в умовах фінансово-
економічної кризи 2008 – 2009 рр. в Україні. Увагу приділено
аналізу політичного режиму та політичних і соціально-економіч-
них орієнтацій українського суспільства, їх ролі у здійсненні
фіскального маніпулювання. З огляду на політичну зумовленість
та економічну доцільність рішень, спрямованих на підвищення
соціальних стандартів у період кризи, проаналізовано особливо-
сті процесу їх розробки, ухвалення та реалізації, а також елек-
торальні наслідки у післякризовому періоді. Проаналізовано по-
літичне середовище процесу антикризового регулювання в Ук-
раїні. Наведено особливості впливу політичних чинників на ви-
бір методів антикризового регулювання. Досліджено наслідки ex
post опортунізму політичних суб’єктів антикризового регулювання.

Шифр НБУВ: ВА852397
2.У.276. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності

на засадах державно-приватного партнерства в Україні: авто-
реф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / Т. А. Калита; Уні-
верситет державної фіскальної служби України. – Ірпінь,
2021. – 23 с.: рис. – укp.

Розвинуто теоретичні засади та удосконалено науково-мето-
дичні підходи, спрямовані на удосконалення фінансового забез-
печення інвестиційної діяльності на засадах державно-приватно-
го партнерства в Україні. Досліджено економічну природу та
розкрито суть інвестиційної діяльності з інноваційною компонентою
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та систематизовано форми фінансування інвестиційної діяльності
на засадах ДПП в Україні. Виявлено вплив державної підтрим-
ки у фінансовому забезпеченні проєктів ДПП в Україні. Вико-
нано ретроспективний аналіз стану розвитку інвестиційної діяль-
ності в Україні. Дано оцінку ефективності реалізації проєктів
ДПП з урахуванням переваг і недоліків способів фінансового
забезпечення інвестиційної діяльності на засадах ДПП, механіз-
мів ДПП. Розвинуто науково-методичний підхід до запрова-
дження основних напрямів удосконалення фінансового забезпе-
чення інвестиційної діяльності на засадах ДПП в Україні. За-
пропоновано заходи, спрямовані на підвищення ефективності
управління фіскальними зобовТязаннями держави шляхом вста-
новлення бюджетних обмежень, формування спеціального екс-
пертного відділу в Міністерстві фінансів України, а також інст-
рументарій оцінки та мінімізації ризиків у процесі підготовки та
реалізації ДПП, зокрема, рекомендовано на державному рівні
закріпити в статуті вимогу щодо створення резервного фонду
для учасників ДПП. На основі проведеного прогнозного аналізу
розроблено практичні рекомендації щодо фінансування проєктів
ДПП за рахунок фінансових ресурсів МФО, що є перспектив-
ним і може забезпечити до 5 % додаткового зростання ВВП за
рахунок ефективного використання доступних фінансових ресур-
сів МФО.

Шифр НБУВ: РА448644
2.У.277. Фінансове забезпечення соціального захисту осіб

з інвалідністю в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.08 / Н. П. Сафонік; Університет державної фіскальної
служби України. – Ірпінь, 2021. – 21 с.: рис. – укp.

Досліджено теоретичні засади і розроблено практичні реко-
мендації щодо підвищення рівня фінансового забезпечення соці-
ального захисту осіб з інвалідністю в Україні. Розкрито основні
змістовні характеристики соціального захисту осіб з інвалідніс-
тю. Удосконалено зміст поняття «фінансове забезпечення соці-
ального захисту осіб з інвалідністю». Оцінено загальний стан
фінансового забезпечення соціального захисту осіб з інвалідніс-
тю в розрізі окремих напрямів. Проведено аналіз структури бю-
джетних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечен-
ня та досліджено практику гендерного підходу у сфері фінансо-
вого забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю. До-
сліджено особливості фінансового забезпечення соціального за-
хисту осіб з інвалідністю у зарубіжних країнах. Оцінено рівень
економічної спроможності осіб з інвалідністю на основі розра-
хунку Індексу економічної спроможності осіб з інвалідністю та
здійснено економіко-математичне моделювання факторного впли-
ву окремих показників на розмір видатків на соціальний захист
осіб з інвалідністю. Запропоновано пріоритетні напрями удоско-
налення фінансового забезпечення соціального захисту осіб з
інвалідністю.

Шифр НБУВ: РА449013
2.У.278. Фіскальна парадигма антициклічного регулювання

економіки: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.08
/ Т. Я. Маршалок; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Терно-
піль, 2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Увагу приділено розробленню теоретико-методологічних, ме-
тодичних і практичних рекомендацій щодо формування фіскаль-
ної парадигми антициклічного регулювання економіки. Розкрито
суть, особливості та причини виникнення і функціонування еко-
номічних циклів, грунтовно проаналізовано наукові принципи
антициклічного регулювання економіки. Висвітлено теоретичні
засади фіскальної політики у процесі управління економічними
циклами. Обгрунтовано необхідність підвищення ролі фіскаль-
ної та монетарної політик при проведенні державою заходів ан-
тициклічного економічного регулювання. Виокремлено науково-
методичні підходи до трактування економічної рівноваги та кри-
зи, а також розроблено методологічну модель забезпечення еко-
номічної рівноваги засобами фіскальної політики. Розроблено
сценарії використання інструментів фіскальної політики у про-
цесі антициклічного регулювання економіки. Проаналізовано за-
стосовувані в країнах світу заходи антициклічного регулювання
економіки, досліджено соціально-економічні тенденції вУкраїні
та визначено ефективність фіскальної політики в процесі забез-
печення економічного розвитку й підвищення рівня добробуту
громадян. Обгрунтовано необхідність здійснення фіскальних
консолідації та децентралізації в Україні як важливих інстру-
ментів досягнення економічної рівноваги. Доведено необхідність
забезпечення процесу досягнення фіскальної стійкості та визна-
чено перспективи імплементації фіскальних правил у вітчизняну
практику. Виокремлено особливості поведінки фіскальних інсти-
туцій у процес іуправління економічними циклами. Побудовано
економетричну модель, яка відображає вплив інструментів фіс-
кальної політики на економічний розвиток в Україні. Запропо-
новано шляхи підвищення ефективності вітчизняних фіскальних
інститутів у процесі здійснення антициклічного регулювання
економіки.

Шифр НБУВ: РА445745
2.У.279. Фіскальна політика України в парадигмі сталого

розвитку: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.08
/ О. М. Сущенко; Київський нац. екон. ун-т імені Вадима
Гетьмана. – Київ, 2021. – 32 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено обгрунтуванню теоретико-методологіч-
них основ розробки та функціонування фіскальної політики та
механізму сталого розвитку. Систематизовано основні підходи
до визначення терміна «сталий розвиток» і визначено його роль
у перезавантаженні сучасних економічних відносин задля приро-
щення суспільної змішаної вартості. Визначено місце та роль
зміни клімату, як екологічного фактора, на рівень соціальних і
управлінських загроз для суспільства, окреслено шляхи її впли-
ву на формування системного ризику. Уточнено взаємозв’язок
між фундаментальними економічними та фінансовими категорі-
ями «фінанси», «державне господарство» та «фінансова політи-
ка». Обгрунтовано їх роль у переході від об’єктивного до
суб’єктивного у фінансовій науці. З’ясовано основі нефінансові
фактори, які впливають на формування змішаної вартості та
визначають стабільність фінансової системи України. Системати-
зовано теоретичні основи та методологічні засади формування і
реалізації фіскальної політики сталого розвитку. Визначено
складові і принципи процесу формування та функціонування
механізму фіскальної політики сталого розвитку. Доведено необ-
хідність подальшої розбудови забезпечуючої інфраструктури фі-
нансової системи для ефективного функціонування фіскальної
політики сталого розвитку в Україні. Розроблено стратегію та
план дій з побудови фіскальної політики сталого розвитку Ук-
раїни з урахуванням вимог Угоди про асоціацію з ЄС та Євро-
пейської зеленої угоди.

Шифр НБУВ: РА448473
2.У.280. Формування конкурентоспроможних систем опо-

даткування: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.08
/ Л. Г. Олейнікова; Державна навчально-наукова установа
«Академія фінансового управління». – Київ, 2021. – 42 с.:
табл., рис. – укp.

Розроблено концептуальні підходи до організації інформацій-
ного середовища в податкових цілях, які враховують різні рівні
національного та наднаціонального обігу податкової інформації
щодо фізичних та юридичних осіб, де основним завданням се-
редньострокової перспективи є впровадження стандарту автома-
тичного обміну інформацією. Обгрунтовано концепцію підви-
щення конкурентоспроможності системи оподаткування України,
що визначає цілі, завдання, принципи і передбачає інструмента-
рій, спрямований на моніторинг поточного стану конкуренто-
спроможності системи оподаткування, прогнозування її динамі-
ки, формування і реалізацію інституціонального середовища, а
також комплекс методичних і практичних заходів щодо підви-
щення рівня конкурентоспроможності системи оподаткування.
Удосконалено науково-теоретичній підхід до ідентифікації
структури податкової системи, яку доповнено підсистемою ін-
формаційного забезпечення, що включає форми звітності, ста-
тистичні дані та будь-яку іншу інформацію і відображає рівень
надходжень та специфіку податкових відносин держави і плат-
ників, спрямована на зниження асиметрії податкової інформації
на національному рівні. Удосконалено методологічний підхід до
контролю та протидії ухиленню від сплати податків і тіньовим
операціям, на основі їх класифікації та структурування шляхом
розширення сфери застосування методів перевірок діяльності
субТєктів господарювання, які не обліковують господарські опе-
рації та використовують схеми прикриття ухилення від сплати
податків. Удосконалено методичні підходи щодо комплексного
контролю за доходами фізичних осіб як кінцевих бенефіціарів
субТєктів господарювання шляхом впровадження механізмів
стимулювання добровільного розкриття інформації в податкових
цілях та впровадження методів контролю і моніторингу реально-
го способу життя фізичних осіб порівняно із легально отрима-
ними сумами доходів, з яких ними сплачені податки. Удоскона-
лено систему показників оцінки результативності податкового
адміністрування та методику їх розрахунку для використання в
Україні шляхом розширення індикаторів моніторингу. Удоско-
налено комплекс заходів щодо запобігання, виявлення і припи-
нення корупційних порушень у фіскальних органах та розроб-
лено структурно-логічну схему протидії системній корупції як
вагомої інституціо детермінанти забезпечення конкурентоспро-
можності систем оподаткування. Розвинуто теоретичний підхід
до встановлення звТязку між змістом понять «податкова конку-
ренція» та «конкурентоспроможність систем оподаткування».

Шифр НБУВ: РА448491
2.У.281. Fiscal regulation of national economies’ sustainable

growth / T. I. Iefymenko // Наука та інновації. – 2020. –
16, № 5. – С. 20-35. – Бібліогр.: 56 назв. – англ.

Сучасну фіскальну політику в країнах з ринковою економі-
кою, навіть за умови обтяження коронакризою, спрямовано на
регулювання розподілу ресурсів між приватним і державним
секторами з мінімальним впливом інфляційних чи дефляційних
коливань на індекс цін виробників. Дії держави, які мобілізують
потенціал ринку, мають охоплювати елементи податково-бю-
джетного реформування, пов’язані з комплексом цілеспрямова-
них заходів щодо зниження темпів зростання грошової маси.
Мета роботи – визначення основних напрямів системного поси-
лення фіскальних функцій органів виконавчої влади, насамперед
у протидії загрозам дестабілізації за наявності динамічних явищ
глобалізації, кризогенності та їх подальшої мультиплікації.
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Використано методи просторово-часового ситуаційного аналізу
та синтезу, а також порівняння динаміки статистичних макро-
економічних показників (ВВП) у межах різних системних мо-
дельних оцінок впливу податкового реформування. Розглянуто
як позитивний, так і негативний досвід упровадження програм
міжнародних фінансових інституцій та урядів різних держав,
спрямованих на досягнення повної зайнятості працездатного на-
селення й стійкого розвитку економіки за допомогою податково-
бюджетних засобів управління попитом та усталених грошово-
кредитних підойм. Обгрунтовано рекомендації щодо зміцнення
регуляторних фіскальних важелів зростання стійкості соціально-
економічної системи України з урахуванням сучасних тенденцій
управління змінами, зокрема на тлі пандемії COVID-19. Виснов-
ки: раціональну податкову політику слід орієнтувати на вдоско-
налення законодавчих механізмів у поєднанні з формуванням та
розподілом видатків, стимулюванням збереження ресурсів із ме-
тою їх більш прийнятного практичного використання. Обов’яз-
кові платежі мають сплачуватися з джерел доходів суб’єктів
господарювання та не повинні стосуватися капіталу, бо спряму-
вання останнього на сплату податків суперечить інтересам інвес-
торів та цілям стійкого відтворення.

Шифр НБУВ: Ж25189
2.У.282. Scientific discourse of populism: aspects of economy

and tax policy / A. M. Sokolovska, Ya. V. Kotlyarevskyy
// Наука та інновації. – 2020. – 16, № 5. – С. 36-51. –
Бібліогр.: 42 назв. – англ.

Недостатній рівень відчутності результатів економічного зрос-
тання населенням навіть економічно розвинутих країн, зростан-
ня нерівності доходів і багатства зумовили відкриття можливос-
тей для експлуатації контроверсійних наративів несистемними
політиками різних спектрів для одержання електоральних диві-
дендів, що вимагає започаткування наукового дискурсу стосовно
витоків, причин і наслідків популізму. Сплеск популізму в ба-
гатьох країнах Європи та світу, а також спричинені загрози
економічній і політичній стабільності зумовлюють необхідність
наукового осмислення явища для вироблення рецептів мініміза-
ції негативних і сприяння впровадженню в суспільну практику
можливих позитивних наслідків. Мета роботи – узагальнити,
структурувати та систематизувати відомості щодо політико-еко-
номічних засад розвитку популізму та його проявів у контексті
формування й реалізації економічної та фіскальної (податкової)
політики. Використано методи методологічного консенсусу для
визначення популізму як ідеології, політики й соціального руху
шляхом не протиставлення, а узгодження конструктивних еле-
ментів, що містяться у визначеннях різних дослідницьких шкіл;
компаративного аналізу західноєвропейського та українського
популізму; фактологічного і статистичного аналізу для обгрун-
тування форм прояву податкового популізму в Україні. На ос-
нові узагальнення підходів вчених до аналізу впливу популізму
на податкову політику запропоновано визначення та розкрито
причини переважного впливу правого популізму на сучасну по-
даткову політику в Україні, а також форми його прояву. Визна-
чено підходи щодо формування збалансованої системи інститу-
ційних та організаційно-аналітичних заходів на засадах модерні-
зації інститутів загального суспільного інтересу щодо посилення
координації політичного процесу та економічної політики. Вис-
новки: узагальнено наукові, інформаційно-аналітичні та статис-
тичні зведення про об’єктивний характер тенденцій розвитку
економічного та податкового популізму у світі, про зростання
небезпеки правого податкового популізму в Україні.

Шифр НБУВ: Ж25189
Див. також: 2.У.104, 2.У.149, 2.У.177, 2.У.415, 2.Х.704,

2.Х.743

Державне страхування

2.У.283. Агростраховий ринок України в умовах трансфор-
маційних процесів: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.08
/ О. Т. Прокопчук; Національна академія аграрних наук Ук-
раїни, Національний науковий центр «Інститут аграрної еконо-
міки». – Київ, 2021. – 45 с.: рис. – укp.

Досліджено теоретико-методологічні та науково-практичні за-
сади формування і функціонування агрострахового ринку Украї-
ни в умовах трансформаційних процесів. Систематизовано тео-
ретичні основи функціонування агрострахового ринку. Узагаль-
нено, уточнено та розвинено категоріальний апарат. Відображе-
но методологічні засади особливостей функціонування агростра-
хового ринку та здійснено концептуалізацію впливу трансформа-
ційних процесів на його розвиток. Представлено загальний фор-
мат структурної будови означеного ринку та здійснено його до-
слідження в посекторному розрізі. Здійснено комплексну діагно-
стику тенденцій розвитку агрострахового ринку. Доведено необ-
хідність комплексної модернізація українського агрострахового
ринку на основі інноваційних підходів щодо використання по-
тенціалу агрострахування. Представлено розробки концептуаль-
них засад розвитку вітчизняного агрострахового ринку та сфор-
мовано перспективи його функціонування в умовах трансформа-
ційних процесів. Запропоновано архітектоніку комплексної мо-

дернізації українського агрострахового ринку в цих умовах і
розроблено форматний концепт його подальшого розвитку.

Шифр НБУВ: РА448102
2.У.284. Державне регулювання медичного страхування в

Україні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02
/ М. Ю. Свєт; Класичний приватний університет. – Запоріж-
жя, 2021. – 20 с.: табл. – укp.

Обгрунтовано підхід до фінансування системи охорони здо-
ров’я, що буде здійснюватися як державне фінансування, обо-
в’язкове медичне страхування та добровільне медичне страхуван-
ня та сприятиме наданню своєчасних якісних і доступних медич-
них послуг населенню та ранній діагностиці складних захворю-
вань. Обгрунтовано передумови створення Фонду боротьби з
онкологічними захворюваннями та забезпечення його взаємодії з
Пенсійним фондом України. Розкрито суть понять «державне
регулювання медичного страхування», «механізм державного ре-
гулювання медичного страхування». Висвітлено механізми дер-
жавного управління охороною здоров’я у сфері медичного стра-
хування. Визначено концептуальні засади впровадження в Ук-
раїні обов’язкового та добровільного медичного страхування.
Здійснено порівняльний аналіз систем медичного страхування в
Україні та за кордоном і визначено можливості застосування
зарубіжного досвіду щодо вирішення порушеної проблеми.
Представлено фінансові механізми побудови ефективної системи
охорони здоров’я в Україні на страхових засадах. Окреслено
перспективи й обгрунтовано практичні рекомендації щодо вдос-
коналення механізмів державного регулювання процесу розвитку
медичного страхування в Україні.

Шифр НБУВ: РА448925
2.У.285. Державне регулювання страхової діяльності в Ук-

раїні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / Д. О. Ти-
щенко; ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьма-
на». – Київ, 2021. – 21 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено теоретичні та прагматичні питання державного
регулювання страхової діяльності в Україні. Акцентовано увагу
на сутнісному наповненні поняття «державне регулювання стра-
хової діяльності», її логічному зв’язку з економічною природою
страхових послуг. Доведено, що наявність різноманітних екстер-
налій на страховому ринку і є передумовою для виникнення
державного регулювання страхової діяльності. Встановлено, що
специфічні ознаки страхування, як економічної категорії, визна-
чають застосування державних регуляторних інструментів щодо
страхової діяльності. Виділено ключові фактори, які визначили
розвиток системи державного регулювання страхової діяльності
в Україні. До них належать: домінантна політичних чинників
над суто економічними; ігнорування реального стану вітчизняно-
го страхового ринку; тактичне спрямування регуляторних захо-
дів та обмеженість її інструментарію. Існуючі на сьогодні підхо-
ди до регулювання страхової діяльності є фактично регулюван-
ням постфактум, коли абсолютна більшість заходів є реакцією
на події, що вже відбулися на страховому ринку. Оцінка клю-
чових кількісних показників розвитку страхової діяльності в
Україні засвідчила, що результативність її державного регулю-
вання залишається на низькому рівні. Аргументовано необхід-
ність розробки та запровадження ефективної та транспарентної
системи моніторингу державного регулювання страхової діяльно-
сті в нашій державі. Розроблено комплекс заходів, спрямованих
на розвиток моделі державного регулювання страхової діяльно-
сті в Україні. Зокрема, акцентовано на необхідності створення в
Україні державної страхової компанії та запропоновано заходи,
спрямовані на вирішення завдань у цій площині. Обгрунтовано
необхідність змін у податковому регулюванні страхової діяльно-
сті, а також встановлення мораторію після реалізації запропоно-
ваних заходів. Вивчено можливості удосконалення законодав-
ства України з точки зору функціонування іноземного капіталу
на вітчизняному страховому ринку. Розкрито напрями розвитку
законодавства з питань взаємодії страхових компаній та інших
учасників страхового ринку насамперед – в контексті захисту
прав споживачів страхових послуг. Акцентовано, що тільки ком-
плексний підхід до вирішення проблем у державному регулю-
ванні страхової діяльності надасть можливість розраховувати на
сталий розвиток страхової сфери в Україні.

Шифр НБУВ: РА448083
2.У.286. Формування ринку страхових послуг в Україні:

концептуальні засади теорії та практики: автореф. дис. ... д-ра
екон. наук: 08.00.08 / Ю. М. Клапків; Західноукраїнський
Нац. ун-т. – Тернопіль, 2020. – 40 с.: рис. – укp.

Розглянуто ринок страхових послуг як складову фінансового
ринку та важливий компонент страхового сектора національної
економіки. Розроблено теоретико-методологічні засади форму-
вання новітньої парадигми формування ринку страхових послуг
в Україні на основі якої з’ясовано економічний зміст ринку
страхових послуг, його необхідність, специфіку й інституційні
елементи. Сформовано комплексний науковий підхід до розкрит-
тя суті страхового інтересу у страхуванні життя та майновому
страхуванні як специфічного фінансового поняття. Удосконале-
но визначення змісту страхової послуги як процесу, в результаті
якого споживатиметься унікальний страховий продукт, ідентифіко-
ваний за основними характеристиками певних видів страхування.
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Удосконалено науково-методологічний підхід до визначення фі-
нансового механізму функціонування ринку страхових послуг,
котрий запропоновано розглядати як сукупність специфічних ме-
тодів, інструментів і важелів, задіяних у страховій діяльності.
Удосконалено методи оцінювання ефективності трансформації
процесу креації вартості страхової послуги із застосуванням тех-
нічних інновацій, котрі сприятимуть перерозподілу фінансових
ресурсів у процесі формування страхових послуг і покращать
діяльність страхової компанії. Удосконалено категорійно-поня-
тійний апарат дослідження процесу формування сучасного рин-
ку страхових послуг через введення в науковий обіг термінів
«страхова культура» та «страхова свідомість». Удосконалено на-
уковий підхід до розуміння поняття «катастрофічний ризик» як
імовірності виникнення стихійних лих, спричинених силами
природи, діями чи бездіяльністю людей, що мають різкий і
несподіваний характер, значну територію поширення або ознаки
пандемії. Набули подальшого розвитку наукова періодизація ін-
ститутогенезу страхування; методологічне підгрунтя новітнього
напряму наукових досліджень щодо застосування технічно-ін-
формаційних інновацій на ринку страхових послуг з урахуван-
ням принципів процесного і системного підходів; поняття «інсти-
туціоналізація ринку страхових послуг» як процес організації та
регулювання формальних і неформальних інститутів, котрі ево-
люціонували під впливом історичних передумов; науково-мето-
дологічний апарат оцінювання ефективності проведення емпірич-
ного аналізу впливу технічних інновацій на фінансову діяльність
страховика.

Шифр НБУВ: РА445723

Кредитна система. Фондові біржі. Грошовий обіг

2.У.287. Регулювання інвестиційних процесів на фондовому
ринку України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03
/ К. І. Резяпов; ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля». –
Дніпро, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Наведено результати дослідження теоретичних і науково-мето-
дичних положень, а також розробки практичних рекомендацій
щодо регулювання інвестиційних процесів на фондовому ринку.
Досліджено поняття «розвиток фондового ринку», запропонова-
но розглядати його як процес поступового ускладнення функціо-
нальної структури соціально-економічних відносин суб’єктів гос-
подарювання щодо перетворення грошових коштів на фінансові
активи у формі інвестиційних цінних паперів. Розвинуто кон-
цептуальну схему розвитку фондового ринку за рахунок введен-
ня платформи залучення до джерел інвестування на фондовому
ринку інвестиційних ресурсів домашніх господарств (ДГ). Набу-
ло подальшого розвитку наукове обгрунтування спільного інвес-
тування у форматі об’єднання дрібних інвесторів для викорис-
тання коштів інвестиційно активного прошарку ДГ як потенцій-
ного джерела інвестиційних ресурсів, що спрямовуються на фон-
довий ринок для фінансування інноваційної діяльності підпри-
ємств. Удосконалено механізм залучення грошових ресурсів ДГ
в інвестиційний процес за рахунок доповнення блоком транс-
формації грошових ресурсів ДГ в інвестиції шляхом залучення
індивідуальних фінансових консультантів і страхування інвести-
ційних ризиків ДГ із метою мінімізації інвестиційних ризиків
таких господарств. Розвинуто теоретико-прикладні засади об-
грунтування впливу внутрішніх інфляційних процесів на розви-
ток фондового ринку та їх зв’язок із глобальними факторами,
що надало змогу виявити найбільш впливові на інфляційні про-
цеси фактори й надати ДГ простий інструмент використання
прогнозування інфляційних трендів у національній економіці
для усунення сумнівів щодо інвестиційних вкладень. Удоскона-
лено науково-практичний підхід до стимулювання розвитку ін-
ституту прямих інвестицій як сегмента фондового ринку з метою
активізації інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання
шляхом спрямування вільних грошових коштів ДГ у реальну
економіку на довгостроковий період. Визначено найбільш ефек-
тивні інструменти стимулювання.

Шифр НБУВ: РА448291
2.У.288. Фінансовий ринок та його роль у забезпеченні

фінансовими ресурсами реального сектору економіки: колект.
монографія / О. В. Абакуменко, І. В. Березинський,
В. В. Виговська, М. В. Дубина, Р. І. Жеребко, М. М. За-
баштанський, О. О. Зеленська, С. М. Зеленський, Л. О. Ко-
валенко, О. М. Козлянченко, С. В. Кульпінський, П. О. Лу-
к’яшко, Н. А Марченко, Т. В. Міхєєнко, М. М. Омеляненко,
К. В. Повжик, О. О. Порва, А. В. Роговий, Г. І. Рябуха,
В. Ф. Савченко, К. Ю. Сіренко, О. В. Товстиженко; ред.:
О. В. Абакуменко; Чернігівський національний технологічний
університет. – Чернігів: Орхідея, 2017. – 355 с.: рис.,
табл. – Бібліогр.: с. 328-354. – укp.

Досліджено широке коло проблем, пов’язаних з теоретико-ме-
тодологічним обгрунтуванням ролі фінансового ринку у забезпе-
ченні ресурсами реального сектора економіки. Визначено вплив
розвитку його окремих сегментів на фінансову безпеку країни.
Вказано роль сек’юритизованих фінансових інструментів в ін-
фраструктурному розвитку еконоиіки. Розглянуто інструменти

фінансування реального сектора економіки в цілому та активіза-
ції розвитку агропромислового комплексу.

Шифр НБУВ: ВА851998
Див. також: 2.У.224, 2.У.383

Кредитна система

Банки. Банківська система

2.У.289. Вплив бізнес-архітектури банківського сектору на
економічне зростання України: автореф. дис. ... д-ра екон.
наук: 08.00.08 / В. І. Рудевська; Університет банківської спра-
ви. – Львів, 2021. – 37 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано, що основним завданням дослідження бізнес-ар-
хітектури банківського сектора є пошук цільової архітектури,
яку необхідно реалізувати у перспективі для створення умов,
необхідних для успішної реалізації цілей та завдань державної
фінансової політики у сфері розвитку банківської діяльності та
її впливу на соціально-економічні процеси в країні. Висвітлено
широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного,
прогностичного і прикладного характеру, що надає змогу усві-
домити комплекс проблем, пов’язаних з формуванням оптималь-
ної бізнес-архітектури банківського сектора для забезпечення
економічного зростання. Досліджено наукові підходи до сутності
та визначено зміст бізнес-архітектури банківського сектора та її
особливості, місце в комплексі видів бізнес-моделей банків; бан-
ківської діяльності та банківського сектору як головних понять,
що визначають об’єкт дослідження у процесі формування бізнес-
архітектури. Наведено методологію формування, управління та
аналізу бізнес-архітектури банківського сектора у розрізі моде-
лей та їх елементів. Адаптовано теоретико-методологічні засади
сучасної парадигми фінансової архітектоніки, її принципи, зако-
ни й закономірності з урахуванням особливостей і потреб дослі-
дження бізнес-архітектури банківського сектора. Обгрунтовано
та використано в аналізі систему показників, що характеризують
бізнес-архітектуру банківського сектора, ступінь її інтеграції в
економіку та дозволяють оцінити її внутрішнє і зовнішнє бізнес-
середовища. Проаналізовано вплив ефективності управління
кредитуванням на формування бізнес-архітектури банківського
сектора. Систематизовано фактори формування бізнес-архітекту-
ри банківського сектора й удосконалено їх класифікацію за різ-
ними ознаками, проведено диференціацію цих факторів у розрізі
загальних та специфічних. За допомогою кореляційно-регресій-
ного аналізу виявлено вплив зміни бізнес-архітектури банків-
ського сектора на економічне зростання України, розроблені ре-
комендації з оптимізації бізнес-архітектури банківського сектора
для забезпечення економічного зростання. Розроблено модель
інтегрування та аналізу впливу бізнес-архітектури банківського
сектора на економічне зростання в концептуальні засади методо-
логії SREP. Викладено науково-методичний підхід з оцінки
впливу бізнес-архітектури на економічне зростання в системі
банківського нагляду. Обгрунтовано оптимальні діапазони роз-
поділу обсягів кредитування між різними групами банків за ти-
пом бізнес-моделі, які можна вважати оптимальними межами
варіювання відповідних пропорцій при формуванні бізнес-архі-
тектури банківського сектора для забезпечення економічного
зростання.

Шифр НБУВ: РА449587
2.У.290. Державне регулювання діяльності банківського

сектору у забезпеченні соціально-економічного розвитку Ук-
раїни: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.08
/ Г. О. Кришталь; Приватний ВНЗ «Європейський універси-
тет». – Київ, 2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методологічні засади та практичні ре-
комендації щодо концептуального взаємозв’язку банківського
сектора та соціально-економічного розвитку країни в умовах дер-
жавного регулювання. Досліджено суть державного регулювання
банківського сектора. Розкрито фундаментальні основи форму-
вання банківської діяльності в забезпеченні соціально-економіч-
ної складової розвитку країни. Відображено механізм державно-
го регулювання діяльності банківського сектора в забезпеченні
соціально-економічного розвитку держави. Розглянуто синерге-
тичний ефект від державного регулювання банківського сектора
та соціально-економічного розвитку країни. Досліджено мето-
дичні підходи до оцінки ефективності державного регулювання
банківського сектора. Визначено рейтинг банків за результатами
виявлених порушень. Охарактеризовано тенденції соціально-еко-
номічного розвитку України. Проведено діагностику рівня роз-
витку банківського сектора й оцінку впливу державного регулю-
вання діяльності банківського сектора на соціально-економічний
розвиток держави в частині виявлення потреб соціально-еконо-
мічного розвитку країни. Оцінено вплив теорії асиметрії інфор-
мації у процесі державного регулювання банківського сектора на
соціально-економічний розвиток країни. Розглянуто зарубіжний
досвід державного регулювання банківського сектора. Здійснено
моделювання соціально-економічного розвитку в контексті дер-
жавного регулювання банківського сектора країни.

Шифр НБУВ: РА445090
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2.У.291. Методологія формування та реалізації бізнес-стра-
тегії банку: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.08
/ Т. П. Гончаренко; Сумський державний університет. – Су-
ми, 2021. – 38 с.: рис., табл. – укp.

Наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове ви-
рішення наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних
засад і методичного забезпечення формування та реалізації біз-
нес-стратегії банку. Поглиблено методологічний базис стратегіч-
ного менеджменту банку на основі обгрунтування зв’язку бізнес-
стратегії та бізнес-моделі банку; структуровано науковий доро-
бок з питань стратегічного менеджменту та бізнес-моделі банку.
Розроблено модель циклічної трансформації бізнес-моделі банку;
обгрунтовано релевантні екзогенні детермінанти формування біз-
нес-стратегії банку. Удосконалено методологію визначення біз-
нес-стратегії банків України; розвинуто методологічні засади ви-
бору бізнес-стратегії банку в умовах конкурентного середовища.
Поглиблено методичне підгрунтя формування фінансової страте-
гії банку на основі комплексного аналізу його фінансового ста-
ну; розвинуто методологічні засади визначення якісних парамет-
рів реалізації фінансової стратегії банку в системі ризик – при-
буток. Розроблено методологію оцінювання ефективності бізнес-
стратегії банку за критерієм максимізації прибутковості; удоско-
налено методичний інструментарій ідентифікації причин еконо-
мічної неефективності бізнес-стратегії банку. Удосконалено на-
уково-методичний базис підвищення економічної ефективності
бізнес-стратегії банку; розроблено методологію прогнозування
трансформації структури бізнес-стратегії банку в Україні. Вдос-
коналено методологічне підгрунтя комплексного оцінювання
впливу зовнішнього середовища на трансформацію бізнес-страте-
гії банку; запропоновано методологію визначення трансформації
бізнес-стратегії банку під дією комплексу екзо- й ендогенних
детермінант.

Шифр НБУВ: РА448157
2.У.292. Механізм мінімізації ризиків платіжних систем

банківських установ: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08
/ О. В. Герасимова; Приватний ВНЗ «Європейський універси-
тет». – Київ, 2021. – 23 с.: табл., рис. – укp.

Комплексно обгрунтовано теоретико-методологічні засади та
практичні підходи щодо формування механізму мінімізації ризи-
ків платіжних систем банківських установ. Узагальнено наукові
підходи, що використовуються при трактуванні дефініцій: «ме-
ханізм мінімізації ризиків платіжних систем», «механізм мінімі-
зації ризиків платіжних систем банківських установ», «ризик
платіжних систем банківських установ», «багатофакторність ри-
зику функціонування механізму платіжних систем». Представле-
но механізм мінімізації ризиків платіжних систем банківських
установ. Презентовано методичні підходи до оцінки ефективно-
сті управління ризиками платіжних систем банківських установ
та проведено їх оцінювання. Розроблено підходи до оцінки ри-
зиків платіжних систем банківських установ. Проаналізовано
тенденції розвитку банків України. Проведено діагностику ризи-
ків платіжних систем банківських установ. Проведено діагносту-
вання ризиків платіжних систем банківських установ з ураху-
ванням існуючого рівня ймовірності виникнення загроз. Запро-
поновано процедури реалізації функції оверсайта платіжних сис-
тем банківською установою. Розроблено модель ефективного
функціонування механізму мінімізації ризиків платіжних систем
банківських установ. Представлено нейронечітку модель мінімі-
зації індивідуальних ризиків карткових платіжних систем бан-
ківських установ.

Шифр НБУВ: РА448385
2.У.293. Реалізація потенціалу банківської системи в забез-

печенні структурного реформування економіки України: авто-
реф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03 / Н. М. Рущишин;
Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський
торговельно-економічний університет. – Львів, 2021. – 43 с.:
рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних за-
сад і прикладних рекомендацій щодо реалізації потенціалу бан-
ківської системи в забезпеченні структурного реформування еко-
номіки України. Узагальнено концептуальні положення та іден-
тифіковано функції банківської системи у забезпеченні економіч-
ного зростання і структурних змін в економіці. Сформовано
теоретико-методичний базис дослідження структурних змін, зру-
шень, реформ і визначено завдання банківської системи з їх
підтримки. Виявлено базові підходи до державного регулювання
реалізації потенціалу банківської системи в забезпеченні струк-
турного реформування економіки. Розроблено методологію до-
слідження структурних змін в економіці. Здійснено концепту-
ально-структурне моделювання зв’язків функціонування банків-
ської системи, розвитку реального сектору та внутрішнього спо-
живчого ринку. Узагальнено світовий досвід формування й ре-
алізації потенціалу банківської системи у забезпеченні структур-
них змін і реформ. Здійснено аналіз структурних характеристик
розвитку національної економіки України. Оцінено стан функ-
ціонування банківської системи країни та її вплив на соціально-
економічний розвиток. Надано характеристику державної полі-
тики реалізації потенціалу банківської системи в забезпеченні
структурних змін в Україні. Обгрунтовано стратегічні пріорите-

ти державної політики структурного реформування національної
економіки та реалізації потенціалу банківської системи. Визна-
чено напрями та засоби вдосконалення інституційного забезпе-
чення розвитку банківської системи та реалізації структурних
реформ у системі національної економіки. Здійснено моделюван-
ня зв’язків між розвитком банківського кредитування та забез-
печенням структурного реформування економіки. Визначено
інструменти розвитку банківського кредитування стратегічних
галузей національної економіки України. Ідентифіковано засоби
банківської підтримки становлення та реалізації потенціалу ви-
сокотехнологічних галузей. Визначено напрями запровадження
нових інструментів стимулювання банківського кредитування
розвитку малого та середнього підприємництва. Розроблено за-
соби забезпечення впливу банківського сектора на подолання
ринкових девіацій.

Шифр НБУВ: РА448199
2.У.294. Стійкість банківської системи України в умовах

турбулентності фінансового ринку: автореф. дис. ... д-ра екон.
наук: 08.00.08 / І. І. Благун; Сумський державний універси-
тет. – Суми, 2021. – 35 с.: рис. – укp.

Висвітлено теоретико-методологічні та науково-практичні
проблеми щодо забезпечення стійкості банківської системи Ук-
раїни в умовах турбулентних процесів, що відбуваються на фі-
нансовому ринку. Розвинуто концептуальні засади модерної сег-
ментації вітчизняного фінансового ринку й обгрунтовано перед-
умови для зміни парадигми його функціонування. З’ясовано від-
мінність базових характеристик сучасного стану банківської сис-
теми та фінансового ринку – турбулентності, волатильності,
стійкості. Виявлено загальні закономірності у формуванні моде-
лі фінансового ринку України з акцентацією на неабиякій знач-
ущості банківської системи в його розвитку та визначено її як
публічно-банкоцентричну. Охарактеризовано роль банків як
агентів упровадження ФінТех і зміни парадигми функціонуван-
ня фінансового ринку. Окреслено важливість необанків для
формування модерної фінансової екосистеми. Розроблено мето-
дологію та методичний інструментарій оцінювання впливу вола-
тильності світових фінансових ринків на стан відповідного рин-
ку України, зокрема волатильності переливу. Удосконалено на-
уково-методичні засади оцінювання функції валютного курсоут-
ворення банків у формуванні турбулентних процесів на фінан-
совому ринку. Виокремлено методологію та методичний інстру-
ментарій визначення стійкості банківської системи під упливом
турбулентності на фінансовому ринку.

Шифр НБУВ: РА448613
Див. також: 2.У.176, 2.У.178, 2.Х.826

Економіка охорони
навколишнього середовища

2.У.295. Еколого-економічні засади розвитку комплексного
природокористування у Карпатському регіоні: автореф. дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.06 / Т. С. Миклуш; Нац. ун-т біоре-
сурсів і природокористування України. – Київ, 2020. –
21 с.: рис. – укp.

Розглянуто теоретико-методичні основи комплексного приро-
докористування на еколого-економічних засадах. Розкрито суть,
особливості та напрями комплексного природокористування. За-
пропоновано методику оцінки комплексного природокористуван-
ня. Виявлено проблеми й узагальнено зарубіжний досвід розвит-
ку комплексного природокористування в лісозабезпечених регіо-
нах. Проаналізовано природно-ресурсну базу й екологічні проб-
леми соціально-економічного розвитку Карпатського регіону та
рівень фінансово-інвестиційного забезпечення комплексного при-
родокористування в даному регіоні. Проведено оцінку еколого-
економічної ефективності природокористування у Карпатському
регіоні на основі комплексного підходу. Запропоновано автор-
ський підхід до цілепокладання й обгрунтування завдань ком-
плексного природокористування. Розроблено теоретико-методич-
ні підходи до порядку формування економічного механізму ре-
алізації комплексного підходу у сфері природокористування
Карпатського регіону. Сформовано механізм організаційно-еко-
номічного забезпечення комплексного природокористування на
рівні територіальної громади з урахуванням природно-ресурсних
особливостей соціально-економічного розвитку Карпат.

Шифр НБУВ: РА445829
2.У.296. Економічно-екологічні основи оцінки гідротехніч-

них споруд, водогосподарських комплексів та водосховищ як
об’єктів природокористування: навч. посіб. для здобувачів вищ.
освіти за спец. «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та
водні технології» / В. С. Осадчий; Одеська державна академія
будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2020. – 339,
[4] с.: фот. кольор., рис. – Бібліогр.: с. 293-298. – укp.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог на-
вчальних програм та містить лекційний курс окремих розділів
(модулів) дисципліни «Гідротехнічне будівництво». Посібник
призначено для студентів спеціальностей 192 «Будівництво та
цивільна інженерія» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна
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інженерія та водні технології» спеціалізацій «Гідротехнічне бу-
дівництво», «Водогосподарське та природоохоронне будівниц-
тво» і «Гідромеліорація». Викладено екологічні проблеми гідро-
технічного і водогосподарського будівництва в період реформу-
вання економіки і земельної реформи. Відображено сучасні ви-
моги до економіко-екологічної оцінки природоохороних заходів,
змін навколишнього середовища при гідротехнічному і водогос-
подарському будівництві. Розглянуто питання планування водо-
охоронної діяльності та надані нові положення про охорону нав-
колишнього середовища в зв’язку з введенням в дію Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля», прийнятий Верхов-
ною Радою 23.05.2017 р.

Шифр НБУВ: ВА851996
2.У.297. «Зелена економіка» –  необхідна умова сталого

розвитку національної економіки України: колект. монографія
/ В. В. Бабієнко, М. О. Багорка, В. І. Борщ, О. Л. Гальцо-
ва, С. А. Гаркуша, Т. В. Гургула, Д. Д. Гурова, Н. П. Дре-
бот, С. О. Заїка, С. О. Заїка, М. В. Зось-Кіор, Є. М. Кири-
люк, І. М. Кирилюк, О. М. Корнієнко, І. М. Кривцун,
С. В. Кускова, О. І. Кущенко, В. Г. Марічереда, І. В. Мель-
ничук, М. М. Миколишин, К. С. Нижеголенко, С. А. Побі-
гун, І. П. Потапюк, О. П. Рогачевський, О. Я. Савко,
Ю. А. Сагайдак, Т. В. Стеценко, Я. А. Танчак, Т. Б. Харчен-
ко, С. М. Цвілий, А. В. Чернихівська, Н. М. Шмиголь,
Н. І. Юрченко; ред.: О. Л. Гальцова, В. В. Коваль,
В. Г. Маргасова, Н. М. Шмиголь; Класичний приватний уні-
верситет. – Запоріжжя: Гельветика, 2020. – 266 с.: рис.,
табл. – укp.

Досліджено сталий розвиток національної економіки на заса-
дах екологічної ефектовності управління земельними ресурсами.
Висвітлено перспективи розвитку зеленого будівництва в Украї-
ні. Охарактеризовано міжнародний досвід формування основ
«зеленої» економіки. Проаналізовано досвід використання інст-
рументів «зеленої» економіки у країнах. Розглянуто процес
трансформування «зеленої» економіки в соціально-орієнтовану
систему національної економіки України. Досліджено екологічно
спрямовані інновації в діяльності аграрних підприємств. Розгля-
нуто стратегії збалансування еколого-економічного розвитку аг-
рарного підприємства на засадах «зеленої» економіки в межах
соціо-еколого-економічної системи.

Шифр НБУВ: ВА852251
2.У.298. Технічні та економічні рішення з протидії глобаль-

ним викликам: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17 –
20 верес. 2020 р., м. Кременчук, м. Одеса / ред.: В. В. Ар-
тамонов, Н. П. Гальченко, С. П. Лашко; Кременчуцький нац.
ун-т ім. Михайла Остроградського, Одеська державна академія
будівництва та архітектури, Уманський Нац. ун-т садівництва,
Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського
Національної академії наук України, Університет наук і техно-
логії імені Хуарі Бумедьєна, Вітебський державний університет
імені П. М. Машерова, Університет економіки в Бидгощі,
Товаристо з обмеженою відповідальністю «Інститут дослідження
проблем оточуючого середовища України», Державне підприєм-
ство «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою», Всеукраїнська екологічна ліга, Товариство з об-
меженою відповідальністю «Дебарт», Комунальна установа при-
родно-заповідного фонду Регіональний ландшафтний парк «Кре-
менчуцькі плавні» Полтавської обласної ради. – Кременчук:
Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, 2020. –
224 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто проблемні питання глобальних викликів, антропо-
генних ландшафтів, екогеософії, екологізації економіки, геоін-
формаційного моніторингу, геодезії, землеустрою, кадастру,
оцінки й управління природними ресурсами, цивільної інжене-
рії. Висвітлено особливості планування стійкого розвитку агро-
ландшафтів у гірничодобувному регіоні. Проведено порівняль-
ний аналіз категорій об’єктів природно-заповідного фонду Євро-
пи та України. Визначено ризики впливу Біланівського кар’єру
залізистих кварцитів на місцеву річкову мережу та Кам’янське
водосховище. Викладено результати геодезичних досліджень
зрушень земної поверхні на ділянці затопленої території Донець-
кої обл. Подано інформацію щодо мікроекотонів у складі лісо-
вих ландшафтів Лісостепу України.

Шифр НБУВ: ВА852537
2.У.299. Упорядкування природокористування в локальних

соціально-економічних системах: автореф. дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.06 / В. М. Стрільчук; Нац. ун-т водного господар-
ства та природокористування. – Рівне, 2020. – 22 с.: рис.,
табл. – укp.

Досліджено локальну соціально-економічну систему як опера-
ційну одиницю територіальної організації використання природ-
них ресурсів. Розглянуто методичні основи еколого-економічної
діагностики локальної соціально-економічної системи, запропо-
новано нові організаційні структури упорядкування природоко-
ристування. Проаналізовано соціально-економічну систему
Херсонської обл., визначено особливості використання її при-
родно-ресурсного потенціалу, здійснено еколого-економічну діа-
гностику локальних соціально-економічних систем Херсонської
обл. За результатами кластерного аналізу сформовано дві ло-

кальні соціально-економічні системи як об’єднання адміністра-
тивних районів. Обгрунтовано стратегію і тактику створення
багатоцільового екологічного комплексу локальних соціально-
економічних систем. Здійснено прогноз впливу багатоцільового
екологічного комплексу на розвиток локальних соціально-еконо-
мічних систем, запропоновано шляхи формування інвестиційно-
го забезпечення екологізації діяльності в регіоні.

Шифр НБУВ: РА448017
2.У.300. Формування та реалізація державної екологічної

політики на регіональному рівні: автореф. дис. ... д-ра наук з
держ. упр.: 25.00.02 / Г. М. Буканов; Класичний приватний
університет. – Запоріжжя, 2021. – 40 с.: рис. – укp.

Визначено базові поняття державного управління у сфері охо-
рони довкілля. Здійснено системний аналіз наукових розвідок
проблематики ресурсного забезпечення формування й розвитку
державної екологічної політики на регіональному рівні. Визна-
чено нормативно-правові засади та євроінтеграційні орієнтири
формування й реалізації екологічної політики на регіональному
рівні. Окреслено структурно-функціональні особливості системи
державного управління у сфері формування та реалізації еколо-
гічної політики. Обгрунтовано концептуальну та інтегральну мо-
делі формування й реалізації державної політики екологічного
розвитку регіонів, розроблено науковопрактичні рекомендації
щодо їхнього впровадження. Розкрито сутніснозмістовні особли-
вості екологічного менеджменту як екологоцентристської системи
державного управління. Охарактеризовано інструменти реаліза-
ції державної екологічної політики на регіональному рівні, що
регулюються національним екологічним законодавством та ім-
плементованими міжнародними угодами й конвенціями. Проана-
лізовано потенційні можливості реалізації концептуальних під-
ходів до формування проектно-орієнтованої політики екологічно-
го розвитку регіонів, що реалізується через програмноцільове
управління, суть якого полягає в тому, що конкретних резуль-
татів досягають шляхом реалізації цільових комплексних еколо-
гічних програм і проєктів. Розроблено структурно-логічну мо-
дель формування політики екологічного розвитку регіону на ос-
нові програмно-цільового й кластерного концептуальних підхо-
дів та інтегральну модель реалізації політики екологічного роз-
витку регіонів у державному управлінні на основі кластерного,
програмно-цільового, проектно-орієнтованого та менеджмент-орі-
єнтованого підходів. Окреслено основні напрями вдосконалення
механізмів та інструментів державного й публічного управління
у сфері реалізації регіональної екологічної політики. Визначено
критерії ефективності державного управління у сфері реалізації
екологічної політики на регіональному рівні та сформульовано
науково-практичні рекомендації щодо впровадження розробле-
них автором моделей.

Шифр НБУВ: РА448497
2.У.301. Environmental economics: development vector:

[monograph] / M. A. Khvesyk; National Academy of Sciences of
Ukraine, Public Institution «Institute of Environmental Economics
and Sustainable Development of the National Academy of Sciences
of Ukraine». – Kyiv: PI IEESD NAS of Ukraine, 2020. –
349 p.: fig., tab. – Бібліогр.: с. 334-349. – англ.

This monograph is based on many years scientifical research of
the author and scientists of the State institution УInstitute of the
Natural Resources Economics and Sustainable Development of the
National Academy of Sciences of UkraineФ and, for the first time,
present the systematics results of extremely relevant problems of
the economics of nature use and sustainable development. Basic
imperatives and strategic directions of rationalization in all spheres
resource uses have beer formulated on the basis of the innovation-
investment model, methodological and methodical in capitalization
principles of the natural resource component of the socio-economic
potential of sustainable development and institutional provision of
the sphere of nature use are disclosed, natural and technology-in-
duced and ecological safety, waste management and secondary uses
resources in the decentralization of power and strengthening Euro-
pean integration development of Ukraine. The financial-economic
management mechanism territorial natural-economic complexes and
modernization for rental principles in natural resource sphere are-
proposed. For the first time, by innovative methodology, the value
of the natural wealth of the country has been determined. It has
been revealed indications and structure of the organizational, eco-
nomic and institutional mechanisms of the integrated economic
assessment of the natural wealth of territories in the ensuring
process balanced of using natural resources and effective manage-
ment of sustainable development of the state. The use of public-
private partnership in the field of nature use has been described,
and the basic implementational principles of this model have been
represented at the regional and local levels. This research is fun-
damental and pioneer, it based on a broad analysis of materials and
sources, since it contains many new, original ideas. Work claims
for an important contribution to the emergence of such an area of
economic science, as environmental economics, the economics of
nature use and sustainable development.

Шифр НБУВ: ІВ228428
Див. також: 2.У.242
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Економіка підприємства

2.У.302. Економіка і менеджмент 2021: перcпективи інтег-
рації та інноваційного розвитку: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-
практ. конф., Дніпро, 8 – 9 квіт. 2021 р.: у 8 т. Т. 2.
Проблеми та перспективи розвитку суб’єктів підприємництва
в умовах глобалізації / Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся
Гончара, Запорізька державна інженерна академія, Тбіліський
державний університет імені Іване Джавахішвілі, Інтегральний
університет Лакхнау, Університет прикладних наук, Університет
професора доктора Асена Златарова, Мерія м. Громадка. –
Дніпро, 2021. – 119 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто інноваційні методи підвищення економічної ефек-
тивності підприємства. Проаналізовано вплив сектора інформа-
ційно-комунікаційних технологій на рівень конкурентоспромож-
ності України. Висвітлено напрями екологізації підприємницької
діяльності. Досліджено вплив пандемії COVID-19 на діяльність
підприємств. Розкрито особливості розвитку суб’єктів підприєм-
ництва в умовах глобалізації. Розглянуто зарубіжні моделі ме-
неджменту та доцільність використання їх елементів у вітчизня-
ній практиці. Висвітлено питання формування собівартості ту-
ристичного продукту, перспективи розвитку вітчизняного ринку
автомобільних шин, сучасні тенденції розвитку тепличного гос-
подарства в Україні. Увагу приділено диспропорції розвитку
регіональних економік в Україні та шляхам їх подолання.

Шифр НБУВ: В358672/2
2.У.303. Стратегія трансформації підприємства у стан сис-

темно-досконалої бізнес-організації: автореф. дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.04 / О. В. Гагарінов; Національна академія
державного управління при Президентові України, Львівський
регіональний інститут державного управління. – Львів,
2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Подано нове вирішення питання розробки стратегії трансфор-
мації промислового підприємства у стан системно-досконалої біз-
нес-організації. Запропоновано авторське бачення наукової сут-
ності цієї стратегії на базі системно-історичного підходу. Розгля-
нуто еволюцію розвитку організаційних моделей. Запропоновано
групи показників оцінки рівня системної досконалості підприєм-
ства за результатами його функціонування за чотирма складови-
ми. Розраховано інтегральні значення за кожною складовою за
досліджувані роки для обраної сукупності підприємств. Розроб-
лено етапи та послідовність розробки цієї стратегії. Проведено
діагностику промислового підприємства на базі якої побудовано
графічні профілі та виявлено об’єкти першочергових стратегічних
змін, що стало основою розробки стратегії його трансформації.

Шифр НБУВ: РА448112
2.У.304. Формування механізму мережевої економіки на

підприємствах: монографія / О. В. Зибарева, І. П. Кравчук;
Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці:
Технодрук, 2020. – 274 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 213-
232. – укp.

Розкрито суть і характеристику мережевої економіки (МЕ).
Розглянуто мережеві форми організації економічної діяльності
та закономірності трансформації економічних мереж в умовах
становлення МЕ. Здійснено класифікацію структурних елементів
МЕ з огляду на перспективні напрями розвитку підприємств.
Охарактеризовано загальний стан нормативно-правового середо-
вища та методичні підходи до оцінки розвитку МЕ. Здійснено
аналіз і надано оцінку мережевої готовності підприємств на на-
ціональному та регіональному рівнях на основі даних вітчизня-
ної статистики та міжнародних індексів. Проаналізовано та згру-
повано нормативно-правові документи, що регулюють відносини
у сфері розвитку МЕ. Досліджено методики світових рейтингів
у розвитку технологій МЕ в умовах інформаційного суспільства.
Охарактеризовано зміни, що відбуваються на рівні національної
економіки та бізнесу зокрема під впливом сучасних інформацій-
них технологій і тенденцій нового глобального інформаційного
суспільства. Обгрунтовано систему принципів, завдань і механіз-
мів формування МЕ на підприємствах. Визначено наявність
цифрового розриву на основі мережевого вектору підприємств,
шляхи забезпечення потенційної рівності в доступі до можливос-
тей використання переваг МЕ. Здійснено прогнозування тенден-
цій розвитку МЕ на підприємствах за допомогою економетрич-
ного аналізу. Розроблено комплекс завдань і механізмів форму-
вання стратегії розвитку МЕ на підприємствах регіону залежно
від стану їх реалізації.

Шифр НБУВ: ВА850129
Див. також: 2.У.347, 2.У.395

Загальні питання економіки підприємства

2.У.305. Економіка і менеджмент 2021: перcпективи інтег-
рації та інноваційного розвитку: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-
практ. конф., Дніпро, 8 – 9 квіт. 2021 р.: у 8 т. Т. 1. Теорія
та практика управління соціально-економічними системами у
підприємницькій діяльності / Дніпровський нац. ун-т ім. Оле-
ся Гончара, Запорізька державна інженерна академія, Тбілі-

ський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Інтег-
ральний університет Лакхнау, Університет прикладних наук,
Університет професора доктора Асена Златарова, Мерія
м. Громадка. – Дніпро, 2021. – 131 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено проблеми теорії та практики управління соціаль-
но-економічними системами у підприємницькій діяльності. Про-
аналізовано фактори впливу на прибутковість підприємства. Об-
грунтовано напрями вдосконалення управління розвитком персо-
налу в бюджетній установі. Охарактеризовано стилі управління
у малому бізнесі. Розкрито принципи формування раціональної
системи стимулювання персоналу на підприємстві. Розглянуто
теоретичні засади поняття кадрового простору в сучасному еко-
номічному середовищі. Висвітлено суть і причини еміграції в
Україні. Увагу приділено математичному моделюванню управ-
ління соціально-економічними системами у підприємницькій ді-
яльності, ключовим принципам використання робочого часу у
тайм-менеджменті, перспективам розвитку соціального підприєм-
ництва в Україні. Розкрито проблеми управління персоналом в
умовах віддаленої роботи.

Шифр НБУВ: В358672/1
2.У.306. Економічна безпека підприємництва в Україні:

монографія / Г. В. Ситник, Г. В. Блакита, Н. М. Гуляєва,
І. Г. Ганечко, Т. В. Ганущак, Т. Л. Зубко, Г. І. Лановська,
В. В. Адаменко, Т. І. Лосіцька, І. М. Вавдійчик, Т. Ю. Буто-
ва, І. С. Олесенко, Н. М. Архіпов; Київський нац. торговель-
но-економічний університет. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т,
2020. – 283 с.: рис., табл. – укp.

Увагу приділено розробці теоретичних основ і практичних
інструментів формування системи економічної безпеки. Визначе-
но зміст і складові елементи державного механізму формування
системи економічної безпеки. Розкрито методологічні засади її
оцінювання. Досліджено рівень і основні проблеми забезпечення
економічної безпеки підприємництва в Україні. Обгрунтовано
механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва за
різними складовими та рівнями економічних систем.

Шифр НБУВ: ВА852544
2.У.307. Інформаційна технологія вибору персоналу офісу

логістичного підприємства в умовах нечіткої інформації
/ О. С. Кононихін, Б. С. Чорний, І. Ю. Шапошник,
Д. В. Бологова // Вісн. ХНАДУ: зб. наук. пр. – 2021. –
Вип. 92, т. 1. – С. 87-91. – Бібліогр.: 8 назв. – укp.

Розроблено інформаційну технологію вибору персоналу офісу
логістичного підприємства, яка дозволить удосконалити органі-
заційне управління кадровим забезпеченням. Розглянуто при-
клад вибору персоналу логістичного підприємства за допомогою
методу аналізу ієрархій.

Шифр НБУВ: Ж69103
2.У.308. Менеджмент конкурентоспроможності підприємств:

теорія, методика, практика: монографія / С. М. Співак; Тер-
нопільський національний технічний університет імені Івана
Пулюя. – Тернопіль: Паляниця В. А., 2020. – 403 с.: рис.,
табл. – Бібліогр.: с. 357-378. – укp.

Досліджено проблему управління конкурентоспроможністю
промислових підприємств у нових умовах ринкових трансфор-
мацій. Запропоновано механізми та засоби вдосконалення орга-
нізації управління як на рівні держави, так і на рівні підприєм-
ства, та методичні рекомендації щодо впровадження соціально-
економічних механізмів підвищення конкурентоспроможності
підприємств в умовах суспільних трансформацій. Зазначено, що
формулювання суті організаційно-економічного механізму управ-
ління конкурентоспроможністю підприємств надає змогу науков-
цям, управлінцям та новоствореним органам місцевого самовря-
дування глибше усвідомити зміни, що відбуваються в Україні,
сформувати нові науково-технічні, інноваційні, ресурсні та ло-
гістично-маркетингові напрями розвитку.

Шифр НБУВ: ВА852163
2.У.309. Методологічні засади управління витратами під-

приємства в ринкових умовах: автореф. дис. ... д-ра екон. наук:
08.00.04 / Н. Й. Радіонова; Київський Нац. ун-т технологій
та дизайну. – Київ, 2020. – 38 с.: рис., табл. – укp.

Увагу приділено вирішенню теоретико-методологічних, мето-
дичних і практичних проблем управління витратами підприєм-
ства в ринкових умовах. Запропоновано концепцію управління
витратами підприємства в ринкових умовах. Розроблено теоре-
тико-методичні підходи до управління виробничими витратами
підприємства на основі реалізації інструментарію СВМ-методу.
Сформовано теоретико-методичний підхід щодо двоїстої природи
системи управління витратами. Обгрунтовано ефективність за-
стосування мережевого підходу на засадах взаємовигідної взає-
модії юридично незалежних суб’єктів господарювання з викорис-
танням можливостей горизонтальної, вертикальної інтеграції,
аутсорсингу, внутрішніх резервів зниження виробничих витрат і
необхідності координації через лідера мережі на принципах
клієнтоцентризму.

Шифр НБУВ: РА445021
2.У.310. Моделювання процесів рефлексивного управління

споживчим попитом комерційних підприємств: автореф. дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.11 / М. І. Мавріна; Класичний
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приватний університет. – Запоріжжя, 2020. – 20 с.: рис.,
табл. – укp.

Визначено роль і місце рефлексивного управління в організа-
ційній структурі комерційного підприємства, уточнено важли-
вість урахування факторів споживчих уподобань, розроблено
метод їх оцінювання на основі комплексної кваліметрії. Вдоско-
налено ймовірнісну модель споживчого попиту на основі моди-
фікованої просторової моделі Хаффа. Показано, що рефлексив-
на модель формування керуючих впливів надає змогу визначити
ефективність витрат на особливості розвитку приватного сектора
економіки нашої країни, тож може бути високоефективним інст-
рументом управління завдяки вибору фінансово оптимального
типу рефлексивних впливів. Для здійснення прогнозу поведінки
цільових груп споживачів запропоновано використання методо-
логії рефлексивних ігор у поєднанні з моделями просторової
взаємодії, а також методів визначення факторів особистих упо-
добань споживачів. Із цією метою розроблено концепцію управ-
ління споживчим попитом комерційних підприємств, яка грун-
тується на розрахунку якісних характеристик споживчих уподо-
бань цільових груп споживачів, визначає найефективніші інфор-
маційні канали впливу та краще адаптована до специфіки віт-
чизняної економіки. Для практичної реалізації розроблених мо-
делей проведено низку досліджень, пов’язаних із поведінкою
споживачів і їх реакцією на різні групи товарів. Розраховано
розміри торговельних зон, згруповано споживачів за їх потреба-
ми, виявлено значущі якісні характеристики конкурентів. Як
інструмент рефлексивного впливу використано рекламну кампа-
нію. Оскільки з погляду управління викликає зацікавленість
передбачення напряму поведінки споживачів і її чисельне вимі-
рювання, то для практичної реалізації запропонованої моделі
також вирішено завдання прогнозу ймовірного прибутку від
рефлексивних заходів. Доведено ефективність використання роз-
робленої концепції рефлексивного управління споживчим попи-
том комерційного підприємства для прогнозу поведінки суб’єктів
економічних відносин у мікросередовищі комерційного підпри-
ємства з метою прийняття адекватних рішень у процесі виходу
на новий ринок і господарювання на вже зайнятих ринкових
позиціях.

Шифр НБУВ: РА444989
2.У.311. Теоретичне та методичне забезпечення прийняття

стратегічних рішень щодо розвитку підприємства: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / А. М. Гаміє; Харківський
нац. екон. ун-т імені Семена Кузнеця. – Харків, 2021. –
21 с.: рис., табл. – укp.

Розвинуто теоретичні положення та розроблено практичні ре-
комендації щодо формування методичного забезпечення прий-
няття стратегічних рішень щодо розвитку підприємства (на при-
кладі машинобудівних підприємств). Сформовано понятійний
апарат прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприєм-
ства, зокрема уточнено поняття «стратегічне рішення». Здійсне-
но аналіз і систематизовано теоретичні підходи до прийняття
стратегічних рішень. Обгрунтовано положення та визначено
інструментарій прийняття стратегічних рішень щодо розвитку
підприємства. Розроблено методичне забезпечення аналізу роз-
витку машинобудівних підприємств, виявлено особливості прий-
няття стратегічних рішень і за результатами їх реалізації визна-
чено стратегії розвитку. Запропоновано методичний підхід до
прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприємства, ос-
новною ідеєю якого є розробка та реалізація стратегії розвитку
за рахунок використання інструментарію (критеріїв, показників-
індикаторів і методів їх розрахунку) аналізу й оцінки наявних і
нових можливостей розвитку, вибору та реалізації стратегій роз-
витку, врахування інтересів зацікавлених сторін і розробки ор-
ганізаційних заходів, процедур. Удосконалено інформаційно-
аналітичне забезпечення прийняття стратегічних рішень з метою
виявлення проблемних зон і розроблення комплексу відповідних
організаційних заходів щодо розвитку підприємств. Розроблено
методичний підхід до оцінювання узгодженості стратегічних рі-
шень у процесі прийняття та готовності до їх реалізації відпо-
відно до процесів прийняття-реалізації стратегічних рішень та
очікуваних результатів-вигід з реалізації стратегічних рішень
для підприємства та його зацікавлених сторін.

Шифр НБУВ: РА448453
2.У.312. Управління стратегічним розвитком підприємств в

умовах цифрових трансформацій: автореф. дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.04 / Н. О. Плевако; Державний університет теле-
комунікацій. – Київ, 2021. – 24 с.: рис., табл. – укp.

Представлено наукове узагальнення теоретико-методичних ос-
нов управління стратегічним розвитком підприємств в умовах
цифрових трансформацій та обгрунтування практичних рекомен-
дацій щодо вдосконалення стратегій розвитку телекомунікацій-
них підприємств у контексті цифровізації сучасної економіки.
Розкрито суть і принципи стратегічного розвитку підприємств у
сучасних умовах. Охарактеризовано вплив цифрових трансфор-
мацій на стратегічний розвиток підприємств. З’ясовано завдання
та методи управління стратегічним розвитком підприємств у
взаємозв’язку з тенденціями розвитку цифрової економіки. Про-
аналізовано динаміку розвитку телекомунікаційних підприємств
як системоутворюючих в умовах цифрових трансформацій в Ук-

раїні. Здійснено оцінку фінансово-економічного стану телекому-
нікаційних підприємств як передумови забезпечення стратегічно-
го розвитку. Продіагностовано рівень стратегічного розвитку
підприємств, зокрема управлінські й економічні аспекти. Вдос-
коналено науково-методичний підхід до вибору пріоритетів стра-
тегічного розвитку телекомунікаційних підприємств, який, на
відміну від існуючих, передбачає системний, послідовний, ітера-
ційний, заснований на методі аналізу ієрархій відбір кращого
пріоритету (збільшення частки у створеній доданій вартості га-
лузі (країни); збільшення внеску в національний (регіональний,
глобальний) ринок; зростання частки широкосмугових (мобіль-
них) клієнтів), що найповнішою мірою відповідає цілям страте-
гічного розвитку з балансуванням стратегічних ринкових амбіцій
підприємства та його стратегічного потенціалу. Обгрунтовано
пріоритетні напрями стратегічного розвитку телекомунікаційних
підприємств в умовах цифрових трансформацій. Здійснено прог-
нозування ключових показників діяльності підприємств, спрямо-
ване на підвищення ефективності стратегічного розвитку. Роз-
роблено адаптивний механізм управління стратегічним розвит-
ком підприємств.

Шифр НБУВ: РА448295
2.У.313. Формування системи ефективного управління гро-

шовими потоками підприємства: автореф. дис. ... д-ра екон.
наук: 08.00.04 / Г. В. Кошельок; Одеський нац. екон.
ун-т. – Одеса, 2021. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено теоретико-методологічні, науково-методичні та
практичні аспекти формування системи ефективного управління
грошовими потоками підприємства. Розроблено методологічний
підхід щодо оцінки рівня ефективності управління грошовими
потоками підприємства з використанням просторового, часового
аналізу та методу головних компонент. Запропоновано методо-
логічний підхід до комплексного прогнозування грошових пото-
ків підприємства як складової системи ефективного управління
грошовими потоками на основі використання принципу балансу
змінних. Розроблено науково-методичний підхід до формування
системи показників та індикаторів для інтегральної оцінки ефек-
тивності управління грошовими потоками підприємства з вико-
ристанням фінансової звітності. Удосконалено науково-методич-
ний підхід до проведення комплексного аналізу фінансового ста-
ну підприємства на основі аналізу грошових потоків, який надає
змогу розробити економічно обгрунтовані управлінські рішення
і є базою для проведення оперативного, тактичного та стратегіч-
ного управління.

Шифр НБУВ: РА448684
2.У.314. Формування фінансово-економічної безпеки біз-

нес-процесів підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04 / Р. П. Шкребень; Харківський нац. екон. ун-т імені
Семена Кузнеця. – Харків, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Розвинуто теоретичні положення, методичне забезпечення та
розроблено практичні пропозиції з формування фінансово-еконо-
мічної безпеки бізнес-процесів підприємства (на прикладі маши-
нобудівних підприємств). Уточнено понятійний апарат форму-
вання фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів підприєм-
ства. Розвинуто концепцію безпеко-орієнтованого розвитку та
положень формування фінансово-економічної безпеки бізнес-
процесів підприємства. Обгрунтовано необхідність інтеграції фі-
нансово-економічної безпеки бізнес-процесів в систему стратегіч-
ного управління розвитком підприємства. Здійснено аналіз галу-
зевих конкурентних, інноваційних та інституційних умов розвит-
ку промислових підприємств. Розроблено методичне забезпечен-
ня аналізу фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів під-
приємств. Запропоновано методичний підхід до формування фі-
нансово-економічної безпеки бізнес-процесів підприємства. Роз-
винуто методичний підхід до експрес-аналізу фінансово-еконо-
мічної безпеки бізнес-процесів підприємства, що є одним з ос-
новних інструментів обгрунтування відповідного стратегічного
інструментарію.

Шифр НБУВ: РА448834
2.У.315. Формування фінансового механізму антикризового

управління суб’єктом підприємництва: автореф. дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.08 / Н. В. Зленко; Харківський нац. екон.
ун-т імені Семена Кузнеця. – Харків, 2021. – 20 с.: табл.,
рис. – укp.

Узагальнено теоретичні аспекти антикризового управління
(АКУ) суб’єктом підприємництва (СП), установлено елементи
їх системи АКУ. Визначено поняття і склад елементів фінансо-
вого механізму АКУ СП. Установлено компоненти фінансового
механізму АКУ СП. Узагальнено методичні підходи до аналізу
фінансових індикаторів СП у системі АКУ. Виявлено сучасні
кризові тенденції СП машинобудівної галузі та здійснено аналі-
тичну оцінку фінансових індикаторів СП машинобудівної галузі
в системі АКУ. Розроблено методичний підхід до визначення
складу фінансових індикаторів оцінки адаптаційного потенціалу
СП, а також методичний підхід до оцінки адаптаційного потен-
ціалу СП як ключового елемента фінансового механізму АКУ.
Обгрунтовано інструментарій фінансового механізму АКУ СП.

Шифр НБУВ: РА450378
Див. також: 2.У.204
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Управління

2.У.316. Імунні механізми управління проектами розвитку
організацій в умовах кризи: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:
05.13.22 / Д. А. Бушуєв; Київський нац. ун-т будівництва та
архітектури. – Київ, 2020. – 44 с.: рис., табл. – укp.

Увагу приділено розробці імунних моделей, методів і механіз-
мів управління проєктами розвитку організацій в умовах турбу-
лентного оточення. Визначено та вирішено наукові завдання та
проблеми: відсутність теоретико-методологічних основ застосу-
вання імунних механізмів управління загрозами розвитку орга-
нізацій; необхідність побудови принципів захисту й імунних ме-
ханізмів з управління проєктами та програмами розвитку орга-
нізацій з урахуванням кризового стану оточення; необхідність
побудови повної системи імунних механізмів і їх конвергенції з
метою інтеграції; необхідність створення ефективних імунних
механізмів забезпечення стійкості організацій при міграції цін-
ностей і капіталізації активів; створення систем індикаторів ста-
ну та перспектив розвитку для побудови різноманіття імунних
стратегій розвитку організацій в умовах кризи. Розроблено: ме-
тодологію формування та застосування імунних механізмів в
управлінні програмами розвитку організацій з урахуванням кри-
зового турбулентного оточення, яка, на відміну від існуючих,
базується на генетичній моделі проактивного управління, що
забезпечує ефективність її застосування; системну модель інди-
каторів щодо застосування методології проактивного управління
програмами розвитку організацій в умовах турбулентного зов-
нішнього та внутрішнього оточення, яка має властивості повноти
й адекватно відображає поточний стан та очікування майбутньо-
го з точки зору загроз і стратегії розвитку; методи та моделі
оцінки компетентності організацій, що реалізують імунні меха-
нізми у проактивному управлінні проєктами та програмами роз-
витку. Запропоновано імунні моделі, методи та механізми впро-
ваджено у програмах розвитку системи ряду організацій і на-
вчальному процесі Київського національного університету будів-
ництва і архітектури та інших.

Шифр НБУВ: РА445019
2.У.317. Структура автоматизованої системи управління під-

приємством за умов розвитку ринкових механізмів: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / В. М. Лисак; Хмельниць-
кий Нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 21 с.: рис. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методичні основи і науково-практичні
рекомендації щодо побудови та реалізації структурно-логічної
моделі автоматизованої системи управління підприємством за су-
часних умов розвитку ринкових відносин. Представлено еволю-
цію основних концепцій формування і визначено етапи розвитку
підходів до оцінки ефективності управління виробництвом та
якістю в автоматизованих системах управління підприємством.
Проаналізовано основні методи побудови і поширені моделі жит-
тєвого циклу автоматизованих систем управління, здійснено ана-
ліз їх недоліків і переваг. Досліджено динаміку причин незадо-
вільного запровадження таких систем серед підприємств галузі
та охарактеризовано структуру прямих і непрямих витрат на їх
формування. Проаналізовано фактори впливу при виборі стра-
тегії автоматизації, визначено ризики формування ефективної
автоматизованої системи управління підприємством. Сформова-
но структурну схему механізму формування управлінських рі-
шень в автоматизованій системі управління машинобудівного
підприємства, яка визначає передумови автоматизації такого
процесу. Запропоновано структуру модуля та науково-методичні
підходи щодо моніторингу ефективності управлінських рішень.
Побудовано структурно-логічну модель автоматизованої системи
управління машинобудівним підприємством, що базується на за-
садах ERP (Enterprise Resource & Relationship Processing) та
центральному модулі підтримки прийняття управлінських рі-
шень з виокремленням підсистем контролю регламенту прийнят-
тя управлінських рішень та контролю ефективності функціону-
вання автоматизованої системи управління і машинного навчан-
ня за двома типами зворотного зв’язку.

Шифр НБУВ: РА448037
2.У.318. Теоретико-методологічні засади інноваційних змін

системи управління підприємством в умовах діджиталізації:
автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / Г. Б. Свінарьова;
Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с.:
рис., табл. – укp.

Розроблено теоретико-методологічний базис, методичні підхо-
ди та рекомендації щодо інноваційних змін системи управління
підприємством в умовах діджиталізації, що змінюють цільову
основу й об’єктну спрямованість управлінського впливу на
трансформацію систем управління підприємством у діджитал-се-
редовищі. Надано сутнісну характеристику інноваційних змін і
трансформації систем управління підприємством, що визначає
первинність інноваційних змін системи управління підприєм-
ством, які спричиняють керований процес її трансформації на
основі конвергентних змін під впливом факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища. Визначено трансформацію ключових
ознак системи управління підприємством під впливом інновацій-
них змін, яким притаманні риси діджитал-змін. Систематизовано
та виокремлено методологічні підходи й методи управління під-

приємством, обумовлені парадигмальними змінами теорії управ-
ління, процесами діджиталізації та інформаційно-інноваційним
хаосом середовища. Запропоновано концептуальний підхід до
трансформації системи управління підприємством в умовах інно-
ваційних змін у діджитал-середовищі. Розроблено концептуаль-
ну модель «перехідної» трансформаційної системи управління
підприємством в умовах постійних інноваційних змін. Запропо-
новано інтегрований інструментарій стратегічно-орієнтованого
бюджетування інноваційної діяльності в системі управління під-
приємством на засадах умов реалізації стратегії інноваційної
трансформації означеної системи. Розроблено: обліково-аналі-
тичний інструментарій діджитал-контролювання інноваційних
змін в умовах трансформації системи управління підприємством;
методику визначення впливу факторів на засадах факторного
аналізу; інтегровану систему моніторингу результатів інновацій-
них змін внутрішнього контуру управління та їх наслідків для
безперервного контролювання як поточних результатів іннова-
ційної діяльності підприємства, так і стратегічних орієнтирів
інноваційного розвитку.

Шифр НБУВ: РА450361
2.У.319. Управління диверсифікаційно-інтеграційним роз-

витком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення:
автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / Х. Я. Залуцька;
Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2021. – 47 с.:
рис., табл. – укp.

Розроблено теоретико-методологічні, концептуальні засади та
методичні положення управління диверсифікаційно-інтеграцій-
ним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтво-
рення. Розглянуто теоретико-методичні та методологічні основи
управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підпри-
ємств в умовах неотехнологічного відтворення. Запропоновано
аналітичне підгрунтя, діагностичний апарат оцінювання стану та
ресурсних можливостей підприємств у ракурсі доцільності засто-
сування диверсифікації й інтеграції як прогресивних форм роз-
витку, обгрунтовано доцільність розробки організаційно-еконо-
мічного забезпечення процесу формування та реалізації ком-
плексної стратегії його управлінням. Розроблено каузально-де-
термінований механізм і концептуальну парадигму управління
диверсифікаційно-інтеграційним розвитком машинобудівних під-
приємств в умовах неотехнологічного відтворення.

Шифр НБУВ: РА448202
2.У.320. Управління стратегічними змінами на підприєм-

ствах: теорія та практика: автореф. дис. ... д-ра екон. наук:
08.00.04 / Н. С. Приймак; ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля». – Дніпро, 2020. – 39 с.: рис., табл. – укp.

Наведено комплексне вирішення наукової проблеми форму-
вання методологічних, концептуальних і прикладних аспектів
реалізації стратегічних змін на підприємствах. Уточнено змісто-
ве наповнення поняття «стратегічні зміни», доповнено їх класи-
фікацію. Вдосконалено концептуальний підхід до обгрунтування
багатогранності опору змінам. Визначено місце корпоративної
культури в управлінні стратегічними змінами на підприємствах.
Запропоновано конфігурацію управління стратегічними змінами
на підприємствах, уточнено поняття щодо сутнісного змісту до-
сліджуваної категорії. Удосконалено механізм двоконтурного
управління стратегічними змінами на підприємствах. Сформова-
но методологічну платформу дослідження стану управління
стратегічними змінами на підприємствах. Розвинуто теоретико-
методологічні засади дослідження зовнішніх драйверів управлін-
ня стратегічними змінами. Вдосконалено науково-методичний
підхід до оцінювання потенціалу стратегічних змін на підприєм-
ствах для вибору їх внутрішніх драйверів. Досліджено сучасний
стан і тенденції розвитку гірничо-збагачувальних підприємств.
Визначено рівень можливостей провадження стратегічних змін,
проведено позиціонування гірничо-збагачувальних підприємств
за розрахованим коефіцієнтом можливостей. Обгрунтовано бло-
ковий алгоритм формування системи забезпечення управління
стратегічними змінами на підприємствах. Удосконалено методич-
ний підхід до встановлення типів креації опору змінам за фіду-
ціарною та нефідуціарною корпоративною культурою. Розробле-
но систему заходів щодо формування фідуціарної корпоративної
культури для подолання опору стратегічним змінам на підпри-
ємствах. Визначено логіку реалізації управління стратегічними
змінами на підприємствах за детермінації драйверів змін. Об-
грунтовано концептуальний базис формування та реалізації стра-
тегії змін на підприємствах. Побудовано когнітивну модель ре-
алізації стратегічних змін у діяльності підприємств.

Шифр НБУВ: РА445000
2.У.321. Ургентні інструменти антикризового управління

підприємствами в умовах євроатлантичної інтеграції: автореф.
дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / О. В. Юринець; Нац. ун-т
«Львівська політехніка». – Львів, 2021. – 45 с.: рис.,
табл. – укp.

Висвітлено науково-прикладні проблеми розроблення концеп-
туальних, теоретико-методологічних і методико-прикладних за-
сад формування та використання ургентних інструментів анти-
кризового управління підприємствами в умовах євроатлантичної
інтеграції. Розвинуто класифікацію ургентних інструментів анти-
кризового управління підприємствами, а також розроблено
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концепцію їх формування і використання в умовах євроатлан-
тичної інтеграції. Удосконалено метод ідентифікування цих інст-
рументів, розвинуто методичні положення з їхнього порівняль-
ного аналізування на базі комплексу оціночних індикаторів, а
також удосконалено механізм управління розвитком інвестицій-
ної привабливості суб’єктів господарювання на засадах впрова-
дження інвестиційних заходів із антикризового управління. Роз-
винуто типологію видів інвестиційних ургентних інструментів
антикризового управління, розроблено модель їх застосування,
а також модель управлінського супроводу використання іннова-
ційних ургентних інструментів антикризового управління. Удо-
сконалено метод діагностування організаційних змін в діяльності
підприємств в умовах антикризового управління, полірівневу
модель формування та використання митних ургентних інстру-
ментів в процесі експортно-імпортної діяльності, а також розгля-
нуто типологію показників оцінювання митних ургентних інстру-
ментів антикризового управління й удосконалено метод вибору
територіального митного органу для митного оформлення експорт-
ної та імпортної продукції в умовах антикризового управління.

Шифр НБУВ: РА449216
2.У.322. Формування механізму управління стратегічною

стійкістю підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04 / К. Г. Заборовець; Університет митної справи та
фінансів. – Дніпро, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Розроблено систему теоретичних положень із забезпечення
стратегічної стійкості підприємства, базованої на диференціації
загроз між стратегічною та поточною стійкістю, а також на ди-
намічному співвіднесенні ключових ресурсів з архітектурою біз-
нес-процесів підприємства. Виокремлено сукупність ознак додер-
жання властивості стратегічної стійкості. Обгрунтовано методич-
ний підхід до оцінювання потенціалу підтримки стратегічної
стійкості підприємства. Сформовано систему індикаторів оціню-
вання достатності організаційних можливостей підприємства, ба-
зовану на виокремленні умов прояву властивості стратегічної
стійкості. Подано структуру механізму управління стратегічною
стійкістю підприємства, орієнтованого на динамічне балансуван-
ня ключових компонентів підтримки стратегічної стійкості. До
складу таких компонентів віднесено цілі, ключові показники
ефективності (КРІ), проєкти розвитку, організаційні структури,
розподіл відповідальності, інформаційне забезпечення та регла-
менти бізнес-процесів. Визначено базис організації взаємодії ме-
ханізму управління стратегічною стійкістю з механізмом загаль-
ного управління підприємством. Обгрунтовано методичний під-
хід до розробки карти стратегії та підвищення стійкості страте-
гічної позиції підприємства. Розроблено ітеративну процедуру
досягнення узгодженості практик формування виходів бізнес-
процесів, розподілених за життєвим циклом і місцем у ланцюгу
створення вартості, з перспективними параметрами взаємодії зі
споживачами. Запропоновано технологію формування стратегіч-
но стійкої архітектури бізнес-процесів, орієнтовану на максимі-
зацію задоволення потреб споживачів при неперевищенні гра-
ничного значення втрати стійкості.

Шифр НБУВ: РА448302
Див. також: 2.У.124, 2.У.453, 2.Х.729

Матеріально-технічна база. Науково-технічний
прогрес. Інновації

2.У.323. Дихотомія інноваційних трансформацій підпри-
ємств / Г. П’ятницька, О. Григоренко, Т. Долженко
// Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. –
№ 2. – С. 30-43. – Бібліогр.: 25 назв. – укp.

У межах розвитку теорії інноваційного менеджменту та за
результатами опитування менеджерів підприємств торгівлі в Ук-
раїні, Польщі та Греції проведено етапізацію інноваційних
трансформацій на підприємствах. Запропоновано ввести до на-
укового обігу поняття «дихотомія інновацій». Визначено взаємо-
зв’язок між дихотомією та синергією інновацій на підприєм-
ствах. Виокремлено шість типів моделей управління інновацій-
ними трансформаціями: функціональна; процесова; ощадлива;
життєвостійка; квантова продуктова; квантова підприємницька,
якій притаманна розмірність 8D.

Шифр НБУВ: Ж69762
2.У.324. Економіка і менеджмент 2021: перcпективи інтег-

рації та інноваційного розвитку: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-
практ. конф., Дніпро, 8 – 9 квіт. 2021 р.: у 8 т. Т. 3.
Інноваційний розвиток підприємств в динамічному підприєм-
ницькому середовищі / Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся
Гончара, Запорізька державна інженерна академія, Тбіліський
державний університет імені Іване Джавахішвілі, Інтегральний
університет Лакхнау, Університет прикладних наук, Університет
професора доктора Асена Златарова, Мерія м. Громадка. –
Дніпро, 2021. – 99 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено теоретичні основи технічного переозброєння ви-
робництва як напрям інноваційного розвитку підприємства. Роз-
крито проблеми та перспективи розвитку стартапів в Україні.
Охарактеризовано інновації у сфері громадського харчування та
у страховій діяльності, проблеми фінансування інновацій в Ук-

раїні. Розглянуто питання обліково-аналітичного забезпечення
управління інноваційною діяльністю підприємства. Досліджено
вплив зовнішнього середовища на інноваційну діяльність компа-
ній. Висвітлено роль інтелектуального капіталу в розвитку су-
часних підприємств. Проаналізовано інноваційні тренди розвит-
ку роздрібних торговельних підприємств світу. Розглянуто інте-
лектуальну автоматизацію як інноваційний інструмент переос-
мислення діяльності організації в сучасних умовах господарю-
вання. Подано інформацію про успішні бізнес-моделі для стар-
тапів. Увагу приділено організації та контролю інноваційної ді-
яльності на підприємстві.

Шифр НБУВ: В358672/3
2.У.325. Економіка і менеджмент 2021: перcпективи інтег-

рації та інноваційного розвитку: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-
практ. конф., Дніпро, 8 – 9 квіт. 2021 р.: у 8 т. Т. 5.
Стратегічний розвиток підприємств в нових економічних умо-
вах / Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Запорізька
державна інженерна академія, Тбіліський державний університет
імені Іване Джавахішвілі, Інтегральний університет Лакхнау,
Університет прикладних наук, Університет професора доктора
Асена Златарова, Мерія м. Громадка. – Дніпро, 2021. –
123 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено суть і значення корпоративної культури підприєм-
ства. Досліджено проблеми кредитування сільськогосподарських
підприємств. Розглянуто можливості підвищення ефективності
використання основних фондів підприємства. Розкрито питання
удосконалення оцінки конкурентоспроможності підприємств (на
прикладі будівельної галузі). Висвітлено особливості обгрунту-
вання стратегії підприємства в умовах пандемії. Досліджено
ефективність сучасних бізнес-моделей підприємництва. Увагу
приділено проблемам впровадження системи стратегічного пла-
нування на промислових підприємствах, розробці стратегій змін
на підприємстві, механізмам стратегічного розвитку вітчизняних
підприємств. Розглянуто інвент-маркетинг як ефективний метод
просування товарів. Розкрито суть і види публічно-сервісної ді-
яльності держави.

Шифр НБУВ: В358672/5
2.У.326. Економічне оцінювання та регулювання інновацій-

ної ємності підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04 / О. Ю. Жигало; Нац. ун-т «Львівська політехні-
ка». – Львів, 2020. – 25 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано методологічні та методико-прикладні засади з
економічного оцінювання та регулювання інноваційної ємності
підприємств. Розвинуто класифікацію видів інноваційної ємності
підприємств. Удосконалено метод оцінювання рівня інноваційної
ємності підприємства на основі моделювання просторового стану
її залежності від істотних складових рівня техніки підприємства,
застосовуваних інноваційних технологій і ресурсів підприємства.
Сформовано систему показників, призначених для оцінювання
інноваційної ємності підприємства з урахуванням їх вагомості та
критеріїв ієрархічності. Вдосконалено модель взаємозв’язку ін-
новаційної ємності підприємства й експортної діяльності. Покра-
щено модель митного регулювання експортно-імпортної діяльно-
сті підприємств з урахуванням рівня інноваційної ємності. Вдос-
коналено метод оцінювання митного регулювання експортно-ім-
портної діяльності підприємств в умовах використання іннова-
ційної ємності.

Шифр НБУВ: РА445680
2.У.327. Маркетингове управління інноваційною діяльністю

підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04
/ Т. Ш. Дашевська; Університет митної справи та фінансів. –
Дніпро, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Визначено принципи побудови та функціонування механізму
інноваційного розвитку підприємства. Обгрунтовано доцільність
орієнтації механізму інноваційного розвитку на дотримання мар-
кетингового принципу конкурентного сегментування інновацій.
Проведено порівняльне узагальнення характеристик парадиг-
мальних зрізів концептів управління інноваційним розвитком
підприємства. Обгрунтовано теоретичні положення щодо реалі-
зації концепції маркетингового управління в інноваційній сфері
діяльності підприємства. Проведено аналіз динаміки інновацій-
ної активності вітчизняних підприємств. Надано оцінку резуль-
тативності використання маркетингових факторів активізації ін-
новаційної діяльності вітчизняних підприємств. Розроблено ме-
тодичний підхід щодо оцінки рівня інтегрованості маркетингово-
го управління в організаційно економічне забезпечення іннова-
ційної діяльності підприємства. Сформовано методичне забезпе-
чення маркетингового обгрунтування пріоритетів активізації ін-
новаційної підприємницької діяльності на основі комплексного
узагальнення характеристик стану факторів, які визначають
зміст і характер потреб в інтенсифікації інноваційних процесів.
Удосконалено технологію формування інноваційної політики
підприємства через урахування взаємної підтримки проектів ін-
новацій за параметрами комплементарності в результативній,
функціональній, маркетингово-операційній сферах. Обгрунтова-
но положення щодо формування організаційного забезпечення
системи маркетингового управління інноваційною діяльністю.

Шифр НБУВ: РА448760
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2.У.328. Методологічні основи забезпечення функціональ-
ної стійкості інформаційних систем підприємств в умовах
впливу дестабілізуючих факторів: автореф. дис. ... д-ра техн.
наук: 05.13.06 / В. В. Собчук; Державний університет телеко-
мунікацій. – Київ, 2020. – 40 с.: рис. – укp.

Вирішено важливу науково-прикладну проблему щодо розроб-
ки методологічних основ побудови та використання функціо-
нально стійкої узагальненої інформаційної системи підприєм-
ства, яка має автономно функціонувати в умовах впливу зовніш-
ніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. Вперше розроблено
метод формування функції керування параметрами технологіч-
ного процесу виробничого підприємства для забезпечення функ-
ціональної стійкості даного процесу. Даний метод відрізняється
від існуючих тим, що використовує принцип управління за від-
хиленням та враховує необхідні та достатні умови того, що у
виробничому процесі будуть реалізовані еталонні вимоги. Зазна-
чений метод забезпечує точність керування технологічним проце-
сом. Удосконалено методи контролю та адаптивного самодіагнос-
тування, на основі яких забезпечується функціональна стійкість
інформаційної системи підприємства. Дані методи відрізняються
від існуючих способами виконання елементарних перевірок та
можливістю закінчення процедури оцінки технічного стану ін-
формаційної системи підприємства в будь-який момент часу. За-
пропоновані методи контролю та адаптивного самодіагностуван-
ня використовуються під час роботи інформаційної системи під-
приємства за призначенням під впливом зовнішніх та внутрішніх
дестабілізуючих факторів. Завдяки розробленим методам можна
досягти необхідної достовірності діагностування. 

Шифр НБУВ: РА448790
2.У.329. Оцінювання ефективності діяльності підприємств

при переході на альтернативні джерела енергії: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Т. О. Максименко; Іва-
но-Франківський національний технічний університет нафти і
газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено вирішенню науково-практичного зав-
дання розроблення теоретико-методичних і практичних рекомен-
дацій оцінювання ефективності діяльності підприємств при пере-
ході на альтернативні джерела енергії. Проведено дослідження
епістеміологічних основ дефініцій «ефективність діяльності під-
приємства», «енергозбереження» та конкретизовано їх суть в
авторському розумінні. Узагальнено та систематизовано еволю-
ційні засади застосування альтернативних джерел енергії в гос-
подарській діяльності підприємств, окреслено тенденції та пер-
спективи їх розвитку. Сформовано механізм підвищення ефек-
тивності економічної діяльності підприємства та запропоновано
ступінчастий процес переходу підприємства на альтернативні
джерела енергії. Удосконалено науково-методичний апарат ана-
літичного оцінювання ефективності переходу підприємства на
альтернативні джерела енергії з урахуванням напрямів різновек-
торного використання на виробничі й енергетичні цілі підприєм-
ства з дотриманням умов енергозбереження та екологічності, а
також алгоритмізований процес прийняття управлінського рі-
шення щодо такого переходу. Адаптовано методику прийняття
управлінського рішення переходу на альтернативні джерела
енергії з використанням нейромережевого моделювання та алго-
ритмізовано цей процес з узгодженням за критерієм «ефектив-
ність діяльності» у логічному дотриманні послідовності етапів
переходу: науково-методичний базис; аналіз техніко-економічних
показників підприємства; моделювання процесу енергозабезпе-
чення з дотриманням критерію «енергозбереження» з викорис-
танням методу аналізу ієрархій та економіко-математичного інст-
рументарію для визначення альтернатив (застосування/незасто-
сування альтернативних джерел). Здійснено оцінювання ефек-
тивності діяльності підприємства при переході на один з видів
альтернативних джерел енергії на основі інтегральної оцінки
складових економічного забезпечення.

Шифр НБУВ: РА448154
2.У.330.  CALS-технології і системи:  навч. посіб.

/ Л. І. Нефьодов, І. Ш. Невлюдов, В. В. Безкоровайний;
Харківський Нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків: ХНУРЕ,
2021. – 270 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 266-270. – укp.

Викладено концепцію, основні поняття, принципи та методи,
які розкривають суть Continuous Acquisition and Life-Cycle Sup-
port (CALS)-технологій. Розглянуто питання математичного мо-
делювання, прийняття рішень у CALS-технологіях, а також тех-
нології синтезу й оптимізації CALS-систем з використанням
блочно-ієрархічного підходу.

Шифр НБУВ: ВА852662
Див. також: 2.У.195, 2.У.232

Типи підприємств за видами діяльності
та господарювання

2.У.331. Забезпечення розвитку малого підприємництва в
умовах трансформації національної економіки України: авто-
реф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03 / В. Ю. Стрілець;

Сумський державний університет. – Суми,  2021. – 34 с.:
рис. – укp.

Поглиблено концептуальні засади забезпечення розвитку ма-
лого підприємництва в умовах трансформаційної економіки, ви-
значено узгодженість дій держави та бізнесу в цьому напрямі на
прикладі України та країн Європейського Союзу. Здійснено
кластеризацію регіонів України за рівнем державної підтримки
розвитку малого бізнесу та сформульовано регіональні пріорите-
ти державних програм підтримки. Досліджено відповідність ді-
яльності держави міжнародним стандартам підтримки малого
бізнесу. Проаналізовано комплаєнс між рівнями податкового
тиску та регуляторного втручання держави в діяльність малого
бізнесу та їх внеском у розвиток національної економіки. Здійс-
нено прогнозування сценаріїв перетворення існуючих можливос-
тей розвитку малого бізнесу в сильні сторони з урахуванням
ризиків трансформації національної економіки. Доведено ефек-
тивність запропонованих форсайт-таргетів щодо підвищення
якості державних реформ підтримки малого бізнесу.

Шифр НБУВ: РА448610
2.У.332. Теоретико-методологічне забезпечення економічної

діяльності державних підприємств України: автореф. дис. ...
д-ра екон. наук: 08.00.04 / О. В. Чумак; Міжрегіональна Ака-
демія управління персоналом. – Київ, 2020. – 40 с.: рис.,
табл. – укp.

Науково обгрунтовано теоретичні та методологічні постулати
управління економічною діяльністю державних підприємств.
Розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення ефектив-
ності економічної діяльності. Проведено грунтовне дослідження
змісту дефініції «економічна діяльність підприємств», уточнено
сутнісне наповнення поняття. Розкрито економіко-правові інтер-
претації, класифіковано ключові ознаки та визначено порядок
управління корпоративними правами об’єктів державної власно-
сті. Здійснено ідентифікацію детермінант державної політики
щодо регулювання економічної діяльності державних підпри-
ємств. Змодельовано побудову парадигми формування економіч-
ної політики державних підприємств. Обгрунтовано концепції
планування економічної діяльності та розглянуто методичні й
організаційні підходи до процесу складання фінансових планів.
Запропоновано методичні прийоми фінансового планування еко-
номічної діяльності із використанням гнучкого планування. Ви-
значено особливості гармонізації фінансової звітності, врахову-
ючи зарубіжні емпіричні дослідження щодо її доцільності, пере-
ваг, вартості. Обгрунтовано методологічне забезпечення прозоро-
сті економічної діяльності державних підприємств для форму-
вання та представлення до оприлюднення якісних показників
звітності. На основі технологій SWOT і PEST-аналізу сформо-
вано методичний підхід визначення цілісного впливу окреслених
середовищ на рівень соціальної відповідальності державних під-
приємств із метою запобігання впливу негативних явищ і вико-
ристання виявлених можливостей. Структуровано й узгоджено
інформаційні потоки для визначення збалансованої системи по-
казників економічної стійкості. Запропоновано інтегральний по-
казник економічної стійкості державних підприємств. Рекомен-
довано архітектоніку політики антикризового управління дер-
жавного підприємства, охарактеризовано основні її складові.
Сформовано методичні підходи до управління внутрішнім кон-
тролем процесів і результатів економічної діяльності. Розробле-
но алгоритм здійснення контрольного процесу економічної діяль-
ності. Обгрунтовано методологічні положення управління еконо-
мічним потенціалом державних комерційних підприємств за
умов упровадження державно-приватного партнерства. Рекомен-
довано методичне забезпечення управління економічним потенці-
алом шляхом структурування ключових інструментів управління
підприємством. Обгрунтовано модель стратегічного управління,
яка грунтується на трьох можливих фінансових сценаріях і на-
дає змогу визначати кількісні залежності результатів діяльності
підприємства та системи чинників, що визначають стратегічне
планування.

Шифр НБУВ: РА445125
Див. також: 2.Ю.1498

Акціонерні підприємства в Україні

2.У.333. Державне регулювання інтегрованих корпоратив-
них об’єднань в умовах соціоекономічної модернізації націо-
нальної аграрної політики: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.03 / Н. М. Петруха; Київський Нац. ун-т будівництва і
архітектури. – Київ, 2020. – 24 с.: рис. – укp.

Увагу приділено обгрунтуванню теоретико-методологічних
підойм і розробці практичних рекомендацій щодо державного
регулювання інтегрованих корпоративних об’єднань в умовах
соціоекономічної модернізації національної аграрної політики,
посилення інституціональної невизначеності й інформаційної
асиметрії. Узагальнено концептуально-онтологічні підходи до
вирішення проблеми державного регулювання інтегрованих кор-
поративних об’єднань у системі управління аграрним сектором
економіки. Визначено еволюціонування регуляторної парадигми
сталого та всеохоплюючого розвитку в координатах теорій
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інтеграції, корпоратизації та індустріалізації агровиробництва.
Встановлено рівень динамізації та параметризації результативно-
сті аграрної політики та державного регулювання інтегрованих
корпоративних об’єднань за умов структурної трансформації аг-
рарного сектора світової і національної економіки з урахуванням
еволюційного поступу в системі державної підтримки, проведено
порівняльні кількісно-якісні оцінки його регулювання в цілому
й інтегрованих корпоративних об’єднань зокрема з певними кра-
їнами з урахуванням рівня залученості до реалізації соціально
значимих будівельних проєктів. Сформовано методологічний і
науково-прикладний базис удосконалення державного регулю-
вання інтегрованих корпоративних об’єднань у період соціоеко-
номічної модернізації національної аграрної політики в контексті
реформи децентралізації, цілеорієнтування регуляторних заходів
місцевих органів влади на створення місцевої доданої вартості,
розвиток сільського будівництва та забезпечення продовольчого
суверенітету в умовах світової пандемії коронавірусної інфекції
COVID-19.

Шифр НБУВ: РА445855
2.У.334. Організаційно-економічне забезпечення корпора-

тивної безпеки акціонерного товариства: автореф. дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.04 / М. Ю. Богославський; Університет мит-
ної справи та фінансів. – Дніпро, 2021. – 20 с.: рис.,
табл. – укp.

Визначено суть і передумови забезпечення економічної безпе-
ки корпоративного підприємства. Узагальнено характеристики
впливу особливостей корпоративного устрою на виявлення за-
гроз економічній безпеці акціонерного товариства (АТ). Виділе-
но складові організаційно-економічного забезпечення корпора-
тивної безпеки АТ. Подано рекомендації щодо обгрунтування
вибору та результативного використання форм і методів протидії
загрозам і ризикам здійснення корпоративних відносин для за-
безпечення стабільності розвитку та задоволення інтересів учас-
ників АТ. Показано складові та встановлено взаємозв’язок еле-
ментів організаційно-економічного забезпечення корпоративного
управління стратегічною стійкістю АТ на нормативно-організа-
ційному, інструментально-методичному, операційному рівнях.
Проведено систематизацію загроз і ризиків видів економічної
діяльності вітчизняних підприємств відповідно до контексту
здійснення процесів ринкових реформ в Україні. Висвітлено за-
кономірності, причини та джерела виникнення ризиків і загроз
для стабільного функціонування і стійкості розвитку вітчизня-
них підприємств промисловості. Узагальнено організаційно-еко-
номічні аспекти забезпечення безпеко-орієнтованої поведінки
корпоративного підприємства в турбулентному середовищі. По-
дано модельне обгрунтування методичного підходу до формуван-
ня безпеко-орієнтованої поведінки АТ. Розроблено модель
управління корпоративною безпекою АТ, як розкриття контурів
реалізації його безпеко-орієнтованої економічної поведінки. По-
будовано референтну модель трансформації збалансованої систе-
ми показників в інструмент реалізації безпеко-орієнтованої пове-
дінки АТ. Встановлено суть операцій недружнього злиття і при-
дбання АТ як процесів перерозподілу корпоративного контролю,
що супроводжуються ущемленням законних прав та інтересів
окремих груп учасників корпоративних відносин.

Шифр НБУВ: РА448099
2.У.335. Стратегія та механізми забезпечення корпоративної

безпеки підприємств: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 21.04.02
/ Т. Б. Шира; Львівський державний університет внутрішніх
справ. – Львів, 2020. – 39 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено розробленню теоретико-методологіч-
них підходів, методичних основ і практичних рекомендацій що-
до формування стратегії та механізмів забезпечення корпоратив-
ної безпеки підприємств. Сформовано теоретичний базис забез-
печення корпоративної безпеки підприємств. Запропоновано
концептуальні основи забезпечення корпоративної безпеки під-
приємств. Обгрунтовано методологічні засади формування сис-
теми корпоративної безпеки підприємства. Визначено теоретичні
положення забезпечення корпоративної безпеки підприємств.
Розроблено методичні засади удосконалення системи корпора-
тивної безпеки підприємства. Запропоновано методичний підхід
до формування та функціонування інформаційно-аналітичного
забезпечення корпоративної безпеки підприємств. Розроблено
механізм управління корпоративною безпекою промислових під-
приємств. Науково обгрунтовано методичні основи побудови ор-
ганізаційно-економічного механізму забезпечення корпоративної
безпеки промислових підприємств. Сформульовано науково-
практичний підхід до забезпечення корпоративної безпеки під-
приємств. Уточнено теоретико-методологічне підгрунтя форму-
вання та розвитку внутрішньокорпоративного контролю. 

Шифр НБУВ: РА445427
Див. також: 2.У.123

Економіка промисловості

2.У.336. Трансформація промисловості України в умовах
індустрії 4.0: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03

/ О. М. Кушніренко; Державна установа «Інститут економіки
та прогнозування Національної академії наук України». –
Київ, 2021. – 38 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено промисловий розвиток в умовах поширення Ін-
дустрії 4.0. Обгрунтовано теоретико-методологічні засади визна-
чення впливу Індустрії 4.0 на розвиток промисловості та розроб-
лено концептуальні підходи стосовно формування комплексу
інструментів адаптації української промисловості до технологіч-
них викликів Індустрії 4.0. Використано сукупність загальнона-
укових та спеціальних методів і наукових підходів, зокрема сис-
темного підходу; абстрактно-логічного; монографічного; економі-
ко-статистичного; системно-порівняльного аналізу; розрахунко-
во-конструктивного; методу статистичних порівнянь, групуван-
ня, метаналізу, вибірки; інтегральної оцінки. Висвітлено питан-
ня поглиблення теоретично-методологічних підходів до визначен-
ня економічної сутності явища Індустрії 4.0 та наслідки її впли-
ву на промисловий розвиток, що стало підрунтям для оцінюван-
ня можливостей і загроз внаслідок подальшого їх впровадження.
Розроблено комплекс діючих інструментів на основі аналізу
ефективності та достатності існуючих заходів державної політи-
ки, релевантних для стимулювання розробок і впровадження
інноваційних технологій Індустрії 4.0. Обгрунтовано теоретико-
методологічні засади визначення впливу Індустрії 4.0 на розви-
ток промисловості та розроблено концептуальні підходи стосов-
но формування комплексу інструментів адаптації української
промисловості до технологічних викликів Індустрії 4.0, що ба-
зуються на посиленні стратегічного партнерства держави, науки
і бізнесу в процесі стимулювання кластерного розвитку. Удоско-
налено інноваційні інфраструктури, інноваційні екосистеми для
капіталізації наукових розробок та комерціалізації інновацій.
Створено конкурентні умови для всіх учасників ринку, в тому
числі рівних умов доступу до ринку сировини, трансферу тех-
нологій, захисту права власності. Реформування освітньої ін-
фраструктури сприятиме формуванню сприятливого інвестицій-
ного середовища за допомогою механізмів державного гаранту-
вання іноземних інвестицій.

Шифр НБУВ: РА448769
2.У.337. Формування і розвиток організаційної культури

підприємства (за матеріалами підприємств з виробництва
пластмас в Україні): автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04
/ Т. О. Чебакова; «Київський нац. екон. ун-т імені Вадима
Гетьмана», ДВНЗ. – Київ, 2020. – 19 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено проблему формування мотивації до вивчення пси-
холого-педагогічних дисциплін у студентів технічних вищих на-
вчальних закладів. Розроблено, обгрунтовано й експерименталь-
но перевірено методику формування мотивації студентів у про-
цесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. Сформульова-
но, теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено пе-
дагогічні умови формування мотивації до вивчення психолого-
педагогічних дисциплін у студентів технічних вищих навчальних
закладів: реалізація особистісно-орієнтованих технологій іннова-
ційного навчання майбутніх інженерів у процесі вивчення пси-
холого-педагогічних дисциплін.

Шифр НБУВ: РА445561

Економіка промислового підприємства

2.У.338. Організаційно-економічний механізм забезпечення
комплаєнс-безпеки промислового підприємства: автореф.
дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / Т. О. Кобєлєва; Національ-
ний технічний університет «Харківський політехнічний інсти-
тут». – Харків, 2020. – 36 с.: рис., табл. – укp.

Розроблено та науково обгрунтовано концептуальні положен-
ня, теоретико-методологічні засади, методичні підходи та прак-
тичні рекомендації щодо розробки організаційно-економічного
механізму забезпечення комплаєнс-безпеки промислового під-
приємства. Досліджено теоретико-методологічне підгрунтя кон-
цепції «комплаєнс» і можливості її використання для підвищен-
ня рівня забезпечення економічної безпеки промислових підпри-
ємств. Розглянуто, систематизовано й удосконалено формулю-
вання понять «економічна безпека», «комплаєнс», «комплаєнс-
контроль», «комплаєнс-підрозділ» і «комплаєнс-ризики». Про-
аналізовано сучасний стан і перспективи змін комплаєнс-пору-
шень в економіці України та на цій основі запропоновано ввести
в науковий обіг термін «комплаєнс-безпека». Розроблено мето-
дичні рекомендації по формуванню та практичній реалізації ком-
плаєнс-програми промислового підприємства, в основу якої по-
кладено організаційні, процесові та технологічні складові. Об-
грунтовано важливість і необхідність введення в організаційну
структуру промислового підприємства самостійного комплаєнс-
підрозділу, запропоновано концептуальну схему чотирьох рівнів
комплаєнс-захисту промислового підприємства. Розроблено ме-
тодичні положення щодо організаційної побудови комплаєнс-під-
розділу на промисловому підприємстві на основі централізовано-
го, децентралізованого та комбінованого підходів. Надано науко-
во-практичні рекомендації по оцінюванню ефективності діяльно-
сті комплаєнс-підрозділу. З використанням найбільш важливих
для країни та підприємства індикаторів економічної безпеки
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розроблено методичні положення експрес-діагностики поточного
стану комплаєнс-безпеки, запропоновано механізм оцінювання
рівня комплаєнс-безпеки промислових підприємств на основі ви-
значення інтегрального показника. Визначено, обгрунтовано та
систематизовано загрози комплаєнс-безпеці промислових підпри-
ємств шляхом доповнення нової класифікаційної ознаки – за
можливістю управління та джерелами комплаєнс-загроз з ураху-
ванням специфіки промислових підприємств – з подальшою
деталізацією керованих і некерованих типів загроз. Запропоно-
вано методичний підхід до проведення моніторингу стану ком-
плаєнс-безпеки підприємства, який передбачає використання
тригонометричних функцій, що надає змогу аналізувати й оці-
нювати макро- та мікропоказники роботи підприємства. Вдоско-
налено методи визначення рівня комплаєнс-ризику на основі ме-
тоду попарних порівнянь факторів комплаєнс-ризику.

Шифр НБУВ: РА445696
2.У.339. Оцінка впливу конкурентної стратегії на результа-

тивність діяльності промислового підприємства: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / П. М. Фощій; Національ-
ний технічний університет «Харківський політехнічний інсти-
тут». – Харків, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Увагу приділено розробці та науковому обгрунтуванню теоре-
тичних і науково-методичних підходів щодо оцінки впливу кон-
курентної стратегії на результативність діяльності підприємств
кондитерської промисловості. Досліджено суть конкурентної
стратегії підприємства. Визначено основні етапи й особливості
формування конкурентної стратегії. Обгрунтовано характеристи-
ки результативності діяльності підприємств і її взаємозв’язок із
результатами реалізації конкурентної стратегії. На основі прове-
деного аналізу конкурентної ситуації в кондитерській промисло-
вості розроблено науково-методичний підхід до оцінки результа-
тивності діяльності, що відрізняється їх узагальненням за цільо-
вим, витратним і спрямованим на розвиток підходами, надає
змогу здійснити проєкційне представлення результативності як
об’єкта оцінки. Визначено конкурентні стратегії підприємств
кондитерської промисловості. Здійснено факторний аналіз забез-
печення досягнення результативності діяльності підприємств
кондитерської промисловості. Запропоновано процесний підхід
до формування конкурентної стратегії, що надає змогу врахува-
ти принципи комплексності та цілеспрямованості під час обгрун-
тування конкурентної поведінки у стратегічній перспективі.

Шифр НБУВ: РА445676
2.У.340. Розвиток інфраструктурного забезпечення іннова-

ційної діяльності промислового підприємства: автореф. дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.04 / О. О. Безпрозванних; Національ-
ний технічний університет «Харківський політехнічний інсти-
тут». – Харків, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Розроблено та науково обгрунтовано теоретичні і науково-ме-
тодичні підходи та практичні рекомендації щодо розвитку інфра-
структурного забезпечення інноваційної діяльності промислового
підприємства. Науково обгрунтовано та запропоновано методич-
ні положення щодо організації інноваційно-інвестиційної діяль-
ності промислового підприємства, методичний підхід до відбору
інноваційних проєктів (ідей) шляхом інтегрального оцінювання
їх комерційного потенціалу. Наведено визначення поняття «ін-
новаційний посередник». Запропоновано методичний підхід до
оцінювання економічної ефективності інноваційних проєктів, ор-
ганізаційне забезпечення діяльності інноваційного посередника з
чіткою послідовністю етапів діяльності та конкретизацією кана-
лів збуту інноваційної продукції, а також методичне забезпечен-
ня процесів комерціалізації (трансферу) інтелектуальних ре-
зультатів інноваційної діяльності промислових підприємств.

Шифр НБУВ: РА445690
2.У.341. Стратегічне управління конкурентоздатністю під-

приємства: маркетингові аспекти формування: [монографія]
/ О. Є. Громова; Хмельницький Нац. ун-т. – Хмельницький:
ХНУ, 2020. – 350 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 287-314. – укp.

Розглянуто аспекти формування маркетингового управління
конкурентоздатністю промислових підприємств. Оцінено вплив
факторів маркетингу на підвищення конкурентоздатності стосов-
но машинобудівних підприємств. Розроблено теоретико-практич-
ні рекомендації щодо побудови системи маркетингового страте-
гічного управління конкурентоздатністю промислових підпри-
ємств. Визначено, що для забезпечення належного рівня конку-
рентоздатності, підприємство має удосконалювати й осучаснюва-
ти усі сфери власної діяльності. Модернізація має відбуватися у
процесі виробництва товару, ціноутворення, підбору персоналу,
фінансів, управління персоналом, оновлення обладнання. Од-
нією з основних сфер, яка потребує постійного оновлення, є
сфера маркетингу. Завдяки управлінню, що здійснюється за до-
помогою досягнень сучасного менеджменту й на основі марке-
тингової філософії управління й контролю, сучасне підприєм-
ство може домогтися реалізації своїх стратегічних цілей і підви-
щити не тільки власний рівень конкурентоздатності, а й еконо-
міки в цілому. Формування конкурентоздатної економіки країни
можливе лише за наявності конкурентоздатних підприємств про-
мисловості, за допомогою яких будуть впроваджуватися подаль-
ші економіко-структурні перевтілення інших галузей.

Шифр НБУВ: ВА852579

2.У.342. Удосконалення підходів до підвищення інвестицій-
ної привабливості промислових підприємств у інтегрованих
структурах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04
/ О. О. Очередько; Приазовський державний технічний уні-
верситет. – Маріуполь, 2021. – 18 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено процеси підвищення інвестиційної привабливості
промислових підприємств у складі інтегрованої структури. Удо-
сконалено підходи до оцінки інвестиційної привабливості під-
приємств у інтегрованих структурах та розроблено концептуаль-
ну модель підвищення інвестиційної привабливості промислових
підприємств у інтегрованих структурах. Вперше запропоновано
концептуальну модель підвищення інвестиційної привабливості
промислових підприємств у складі інтегрованої структури. Удо-
сконалено методичні підходи до оцінки інвестиційної привабли-
вості промислових підприємств у інтегрованих структурах, ком-
плекс заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості під-
приємств холдингу. Розроблено рекомендації щодо підвищення
інвестиційної привабливості підприємств у інтегрованих структу-
рах. На основі аналізу суті поняття «інвестиційна привабли-
вість» визначено складові інвестиційної привабливості підпри-
ємств: ефективне використання інвестиційних ресурсів, позитив-
на фінансово-господарська діяльність, достатній рівень корпора-
тивної культури, існуюча перспектива розвитку підприємства та
виявлено зв’язки між складовими; систематизовано теоретичні
підходи до оцінки інвестиційної привабливості. На основі аналі-
зу факторів впливу на показники інвестиційної привабливості
визначено оціночні показники для розрахунку інвестиційної при-
вабливості промислового підприємства у складі інтегрованої
структури. На основі аналізу виробничої діяльності промисло-
вих підприємств у інтегрованій структурі та їх інвестиційної
привабливості визначено, що промислові підприємства однієї ін-
тегрованої структури мають різні показники інвестиційної при-
вабливості; послідовність реалізації етапів процесу інвестиційної
привабливості підприємств.

Шифр НБУВ: РА448536
2.У.343. Управління ефективністю інвестицій промислових

підприємств у контексті стейкхолдерської теорії: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / В. В. Кавецький; Хмель-
ницький Нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 21 с.: рис.,
табл. – укp.

Обгрунтовано і розроблено теоретичні та науково-методичні
засади і практичні рекомендацій щодо управління ефективністю
інвестицій промислових підприємств у контексті стейкхолдер-
ської теорії. Обгрунтовано методичні підходи до оцінювання
ефективності інвестицій в окремі групи стейкхолдерів для забез-
печення можливості подальшого удосконалювання безперервного
управління цією ефективністю, запропоновано доповнення існу-
ючих у стейкхолдерській теорії класифікацій груп зацікавлених
сторін. Запропоновано поняття «узгодженої мети» між окремими
стейкхолдерами та підприємством як похідної від стратегічної
мети діяльності підприємства. Запропоновано здійснення SEE-
управління ефективністю інвестицій основних внутрішніх стей-
кхолдерів на основі SEE-моделей складових ефективності (як
якісної складової результативності) у контексті уможливлення
оперативного корегування кожної складової ефективності до то-
го, як досягнуто кінцевий результат такої діяльності. Сформова-
но алгоритм SEE-управління ефективністю інвестицій, який на
відміну від інших, грунтується на SEE-аналізі, сприяє вишуку-
ванню SEE-результатів, враховує SEE-ризики та фактори (F-ім-
пульси), які сприяють підвищенню ефективності інвестицій ма-
шинобудівних підприємств. Обгрунтовано стратегію управління
ефективністю інвестицій машинобудівних підприємств та інстру-
ментарій, повТязаний з обчисленням показників складових
ефективності. Ці пропозиції уможливлюють реалізацію підходів
до управління ефективністю інвестицій промислових підпри-
ємств у контексті стейкхолдерської теорії.

Шифр НБУВ: РА445456
2.У.344. Формування інвестиційних стратегій підприємств

України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08
/ Л. В. Добриніна; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса,
2021. – 19 с.: рис., табл. – укp.

Вирішено актуальне наукове завдання щодо поглиблення тео-
ретичних засад і методичних підходів з формування інвестицій-
них стратегій підприємств на фінансовому ринку та розробки на
цій основі практичних рекомендацій щодо їх удосконалення.
Приділено увагу теоретико-методичним підходам формування ін-
вестиційних стратегій підприємств, що становить засади форму-
вання моделі інвестиційної стратегії, яка орієнтуються на опти-
мальне поєднання елементів інвестиційних ресурсів. Досліджено
еволюцію наукових підходів до визначення поняття «інвестицій-
на стратегія», запропоновано авторське трактування поняття
«стратегії підприємства на фінансовому ринку» та «інвестицій-
ної стратегії на фінансовому ринку». Окреслено методичні та
практичні підходи формування інвестиційних стратегій підпри-
ємств України. Узагальнено підходи до використання моделей
формування інвестиційних стратегій підприємств. Запропонова-
но модель формування інвестиційної стратегії підприємства на
основі паралельного управління портфелем фінансових та
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реальних активів,  яка забезпечить механізм реалізації цілей
підприємства.

Шифр НБУВ: РА449032

Управління

2.У.345. Маркетингова система в забезпеченні стійкого роз-
витку промислових підприємств: автореф. дис. ... д-ра екон.
наук: 08.00.04 / О. Ю. Могилевська; Приватний ВНЗ «Євро-
пейський університет». – Київ, 2021. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено розробці та обгрунтуванню теоретич-
них, методологічних положень та практичних рекомендацій що-
до формування маркетингової системи в забезпеченні стійкого
розвитку промислових підприємств. Розкрито особливості засто-
сування маркетингу на промисловому ринку. Визначено сучасну
парадигму маркетингової системи. Окреслено концептуальні під-
ходи до стійкого розвитку промислових підприємств і формуван-
ня маркетингу стійкості. Визначено методологію формування та
застосування маркетингової системи промислових підприємств
для забезпечення їх стійкого розвитку. Проведено моніторінг та
діагностику проблем розвитку промислових підприємств Украї-
ни в умовах четвертої промислової революції. Проаналізовано
конкурентоспроможність промислових підприємств. Оцінено
ефективність маркетингової діяльності промислових підпри-
ємств. Розглянуто питання маркетингового інтеграційного підхо-
ду до оперативного управління виробництвом, формування мар-
кетингової стратегії інноваційного розвитку. Запропоновано мо-
дель маркетингового механізму активізації виробничої системи
промислових підприємств. Сформовано стратегію розвитку орга-
нізаційної культури промислових підприємств. Запрезентовано
формування стратегічної підсистеми державно-приватного парт-
нерства промислових підприємств зі стейкхолдерами у складі їх
маркетингової системи. Визначено цільові орієнтири стійкого
розвитку промислових підприємств. Розроблено багатофакторну
модифіковану модель маркетингової системи промислового під-
приємства у контексті інноваційної парадигми стійкого розвитку
промислових підприємств.

Шифр НБУВ: РА448241
2.У.346. Стратегізація корпоративного управління промис-

ловими компаніями за умов глобалізації: автореф. дис. ... д-ра
екон. наук: 08.00.04 / К. С. Думанська; Хмельницький нац.
ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Увагу приділено розробленню теоретичних положень, науко-
во-методологічного підрунтя та практико-орієнтованих засад ви-
рішення наукової проблеми стратегізації корпоративного управ-
ління промисловими компаніями за умов глобалізації економіч-
них процесів. Систематизовано напрями міжнародної співпраці
в сферах виробництва, товарообміну та фінансових відносин як
форми світової економічної інтеграції та глобалізації економіч-
них процесів. Виявлено й обгрунтовано економічну природу про-
яву процесів глобалізації. Сформовано концепцію системи
управління компанією на основі консолідуючих принципів. Об-
грунтовано методологічний підхід до оцінювання потенціалу
успіху сталого розвитку компанії. Удосконалено механізм стра-
тегізації корпоративного управління промисловою компанією.
Удосконалено системний підхід до визначення оптимального
розміру підприємств-учасників диверсифікованої компанії. Роз-
винуто комплексний підхід до моделювання процесів стратегіза-
ції корпоративного управління, що містить економіко-математич-
ні та математичні моделі, розроблені та застосовані у практику
корпоративного управління машинобудівними компаніями.

Шифр НБУВ: РА448666
2.У.347. Стратегічний маркетинг ЗЕД підприємства на сег-

ментних ринках СОТ: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04 / М. Л. Педан; Хмельницький Нац. ун-т. – Хмель-
ницький, 2020. – 21 с.: рис., табл. – укp.

Вказано теоретико-методичні основи та надано практичні ре-
комендації щодо побудови структурно-логічної моделі стратегіч-
ного маркетингу ЗЕД підприємства на сегментних ринках СОТ,
за умов інтенсивного впливу міжнародних бізнес-процесів. Про-
ведено аналіз ЗЕД машинобудівних підприємств. Запропоновано
етапи розширення зовнішніх сегментів збуту продукції підпри-
ємств в контексті маркетингового управління. Диференційовано
фактори впливу на експортну діяльність підприємства. Сформо-
вано комунікативну модель маркетингового забезпечення ЗЕД
підприємства в сегментуванні ринків СОТ для запровадження
напрямів взаємодії із кожним цільовим сегментом. Розроблено
структурно-логічну модель стратегічного маркетингу ЗЕД маши-
нобудівного підприємства, яка включає організаційну та функ-
ціонально-аналітичну складові маркетингового забезпечення ЗЕД.

Шифр НБУВ: РА448038
2.У.348. Управління процесами адаптації промислового під-

приємства до зовнішнього середовища: автореф. дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.04 / К. В. Кривобок; Харківський нац. екон.
ун-т імені Семена Кузнеця. – Харків, 2020. – 20 с.: рис.,
табл. – укp.

Розвинуто теоретичні положення, розроблено методичне забез-
печення та практичні рекомендації щодо управління процесами

адаптації промислового підприємства до зовнішнього середови-
ща. Визначено суть і взаємозв’язок понять «адаптація», «процес
адаптації» та систематизовано фактори зовнішнього середовища,
які впливають на управління процесами адаптації промислового
підприємства. Обгрунтовано концептуальні положення управлін-
ня процесами адаптації промислового підприємства. Вдосконале-
но діагностичний інструментарій визначення готовності внутріш-
нього середовища до змін зовнішнього середовища. Виявлено
вплив факторів макро- та мікрооточення на машинобудівні під-
приємства Харківського регіону. Розроблено методичний підхід
до управління процесами адаптації промислового підприємства
до зовнішнього середовища. Обгрунтовано методичні положення
розробки стратегічного набору у процесі управління адаптацією
промислового підприємства до впливу факторів макро- та мікро-
оточення. Сформовано науково-практичні рекомендації щодо ор-
ганізації моніторингу середовища підприємства для управління
процесами адаптації.

Шифр НБУВ: РА445178
2.У.349. Управління розвитком промислових підприємств

України: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04
/ Н. В. Коваленко; Приватний ВНЗ «Європейський універси-
тет». – Київ, 2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади
формування та реалізації управління розвитком промислових
підприємств України. Розглянуто суть і систему управління роз-
витком підприємств. Обгрунтовано цілі, принципи, функції та
завдання організаційного забезпечення цього процесу. Розкрито
методологічні основи систематизації методів для такого виду
управління. Узагальнено інституційне забезпечення та методоло-
гічні підходи до управління розвитком промислових підприємств
на стратегічну перспективу та методичні підходи до оцінки його
ефективності. Здійснено моніторинг стану розвитку промислових
підприємств України. Проведено аналітичне дослідження фінан-
сово-економічного розвитку підприємств. Діагностовано розви-
ток промислових підприємств на основі адитивної моделі. Оці-
нено рівень впливу ефективності роботи персоналу на результа-
ти діяльності промислових підприємств. Розроблено концепту-
альні засади ефективного управління розвитком промислових
підприємств. Запропоновано механізм формування стратегії роз-
витку підприємств та організаційне забезпечення вдосконалення
цього управління. Покращено методичні підходи до оцінки
ефективності управління розвитком промислових підприємств.
Висвітлено забезпечення ефективного управління розвитком під-
приємств на рівні прогнозування, аргументовано інституційне
стимулювання цього розвитку та їх маркетингові стратегії. 

Шифр НБУВ: РА445092
2.У.350. Управління стратегіями випереджаючого науково-

технологічного розвитку промислових підприємств: автореф.
дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / Н. С. Ілляшенко; Націо-
нальний технічний університет «Харківський політехнічний ін-
ститут». – Харків, 2020. – 36 с.: рис., табл. – укp.

Увагу приділено розробці, науковому обгрунтуванню та прак-
тичній апробації теоретико-методологічних і методичних засад
управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного
інноваційного розвитку промислових підприємств. Досліджено
специфіку національних інноваційних систем України та країн,
які є лідерами економічного зростання, проведено їх порівняль-
ний аналіз, окреслено перспективи інноваційного розвитку віт-
чизняної економіки. Розглянуто теоретичні засади існуючих ти-
пів розвитку економічних систем різних рівнів, визначено осо-
бливості й уточнено поняття та характеристики випереджаючого
розвитку підприємства. Удосконалено понятійний апарат теорії
інноваційного менеджменту в частині стратегічного управління
інноваційним розвитком. Покращено класифікацію стратегій ін-
новаційного розвитку промислового підприємства. Визначено
перспективи й окреслено основні проблеми формування та реалі-
зації стратегій випереджаючого інноваційного розвитку вітчизня-
них промислових підприємств. Проведено аналіз особливостей
розвитку провідних інноваційних компаній, визначено, система-
тизовано та структуровано перспективні стратегічні напрями їх
науково-технологічного інноваційного розвитку. Сформовано
критеріальну базу та систему показників для вибору стратегіч-
них напрямів і стратегій науково-технологічного інноваційного
розвитку промислового підприємства. Досліджено взаємозалеж-
ності стратегій інноваційного розвитку промислового підприєм-
ства, що виокремлені за різними класифікаційними ознаками.
Розроблено методичний підхід до обгрунтованого визначення
перспективних напрямів і стратегій науково-технологічного інно-
ваційного розвитку промислового підприємства та методологіч-
ний підхід до вибору стратегічних напрямів орієнтованого на
знання випереджаючого інноваційного розвитку промислового
підприємства в умовах зміни технологічних укладів. Удоскона-
лено методичний підхід до визначення пріоритетних напрямів
використання знань підприємства як основи його інноваційного
розвитку, теоретико-методичний підхід до оцінки відповідності
напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства
тенденціям техніко-технологічного розвитку сфери його функціо-
нування та методичний підхід до управління формуванням орі-
єнтованої на знання стратегії випереджаючого інноваційного
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розвитку промислового підприємства. Розроблено методологічні
засади організаційно-економічного механізму управління страте-
гіями випереджаючого інноваційного розвитку промислового
підприємства. 

Шифр НБУВ: РА445647
2.У.351. Формування економіко-організаційного забезпечен-

ня реорганізації діяльності промислового підприємства: авто-
реф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / В. О. Александрова;
Національний технічний університет «Харківський політехніч-
ний інститут». – Харків, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано суть дефініції «реорганізація діяльності про-
мислового підприємства». Розроблено теоретико-методичні поло-
ження формування організаційно-економічного забезпечення ре-
організації діяльності промислових підприємств, що містять: ви-
значення функціональних складових наскрізних бізнес-процесів;
формування функціональних зон та організаційних контурів;
виокремлення цілей, форм і видів реорганізації діяльності. Про-
аналізовано фінансовий стан та економічну діяльність суб’єктів
господарювання машинобудівного комплексу України. Сформо-
вано науково-практичні рекомендації щодо визначення факторів
впливу на ефективність діяльності промислових підприємств, які
передбачають оцінку генерації економічної доданої вартості й
імітаційне моделювання закономірностей і взаємозв’язків показ-
ників функціонування та розвитку підприємства. Вдосконалено
науково-методичний підхід до оцінювання рівнів економічного
розвитку й активності, який базується на побудові моделей фак-
торів, що характеризують функціональні зони й організаційні
контури реорганізації діяльності промислового підприємства.
Розроблено підходи до формування організаційно-економічного
забезпечення реорганізації діяльності та прогнозування резуль-
татів запровадження важелів реорганізації діяльності промисло-
вого підприємства.

Шифр НБУВ: РА445652
Див. також: 2.У.341

Економіка окремих галузей промисловості

2.У.352. Еколого-орієнтований розвиток хімічних підпри-
ємств: методологія та практика: автореф. дис. ... д-ра екон.
наук: 08.00.04 / Н. М. Чуприна; ВНЗ «Університет імені Аль-
фреда Нобеля». – Дніпро, 2020. – 39 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методологічні положення та розроб-
лено рекомендації щодо еколого-орієнтованого розвитку хіміч-
них підприємств. Уточнено поняття «еколого-орієнтований роз-
виток підприємства». Розвинуто концепцію еколого-орієнтовано-
го розвитку хімічних підприємств. Удосконалено теоретико-ме-
тодологічний базис дослідження трансформації системи управ-
ління еколого-орієнтованим підприємством, у якому виокремле-
но екоелемент. Систематизовано передумови виникнення еколо-
гічних конфліктів, за якими встановлено точки екорівноваги.
Сформовано концептуально-методологічні засади розробки сце-
наріїв вибору системи управління еколого-орієнтованого розвит-
ку хімічних підприємств. Удосконалено підходи до виявлення
ступеня ризикованості хімічних підприємств і виділення груп
підприємств за цим критерієм. Оптимізовано механізм переорі-
єнтації діючої системи управління хімічними підприємствами
сегмента виробництва мінеральних добрив за виявленими осо-
бливостями їх функціонування. Вдосконалено механізм форму-
вання еколого-орієнтованого управління на хімічних підприєм-
ствах за рахунок введення додаткових елементів. Розроблено
інтегровану стратегію еколого-орієнтованого розвитку хімічного
підприємства за встановленим алгоритмом. Розвинуто критерії
взаємодії стейкхолдерів еколого-орієнтованого розвитку хімічних
підприємств на підгрунті державно-приватного партнерства. Роз-
роблено моделі генерування синергетичного ефекту, в основу
яких покладено воронку синергетичного ефекту від примножен-
ня віддачі від інвестицій. Сформовано рекомендації щодо поси-
лення соціально-екологічної відповідальності на підставі вста-
новлення завдань за субординацією кожного з учасників об’єд-
нання підприємств. Проведено групування екологічних розробок
для визначення першочерговості дій і вкладень у систему еколо-
го-орієнтованого управління.

Шифр НБУВ: РА444998
2.У.353. Планування енергоспоживання при реалізації порт-

феля проектів енергозбереження на металургійному підприєм-
стві на базі предиктивної адаптації / С. Г. Кійко // Зб.
наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 3. –
С. 97-105. – Бібліогр.: 16 назв. – укp.

Запропоновано методологію управління портфелями проектів
енергозбереження на металургійних підприємствах, яка формує
парадигму предиктивної адаптації, що базується на взаємопо-
в’язаних адаптивних системах планування, моніторингу і управ-
ління змінами та надає змогу на основі прогнозування енерго-
споживання для складних технологічних процесів і виробництв,
а також моделювання і оцінки якості паливно-енергетичного ба-
лансу, в умовах обмеженості ресурсів і ризиків здійснювати
формування і відбір для реалізації проектів енергозбереження
при узгодженні пріоритетів бізнес-стратегії і стратегії енерго-

ефективності металургійного підприємства. Побудовано агентну
імітаційну модель для вирішення завдань з управління розподі-
лом енергоресурсів, яка заснована на взаємодії агентів поста-
чальників, споживання, виробництва і перетворення, викону-
ючих пошук відповідності на внутрішньозаводському ринку на-
явних енергоресурсів або зовнішньому енергоринку, що надає
змогу комплексно з урахуванням динаміки виробничих процесів
проводити аналіз та вибір варіантів реалізації проектів портфеля
енергозбереження. За допомогою цього програмного комплексу
проводиться порівняння допустимих значень і коригування ве-
личини прогнозованого споживання активної потужності мета-
лургійним підприємством за кожен фіксований момент часу.
Система обчислює діапазони регулювання дугових електропечей,
допустимі для забезпечення безперервності розливання сталі при
плавці певного сортаменту стали за відповідним технологічним
маршрутом. Також в модель закладено алгоритми управління
транспортним устаткуванням, які мінімізують розриви в роботі
машин безперервного лиття. Проведено аналіз результатів іміта-
ційного моделювання процесів енергоспоживання на металургіч-
ному підприємстві. В результаті моделювання вдалося підвищи-
ти продуктивність групи дугових сталеплавильних печей і агре-
гатів піч-ківш, знизити максимальне споживання активної по-
тужності металургійним підприємством за фіксований час доби.
   Шифр НБУВ: Ж70455

2.У.354. Управління змінами в забезпеченні розвитку ви-
робничого підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04 / Г. О. Граціотова; Одеський нац. політехн. ун-т. –
Одеса, 2020. – 24 с.: рис., табл. – укp.

Розроблено науково-теоретичні підходи та рекомендації з
управління змінами в рамках проактивного підходу для забезпе-
чення розвитку виробничого підприємства. Вдосконалено зміс-
товну характеристику змін, систематизовано та доповнено класи-
фікацію змін на підприємстві, що надає змогу аналізувати зміни
з точки зору оцінки потенціалу змін, оцінки готовності до змін
й ефективності впроваджених змін. Досліджено природу управ-
ління змінами на підприємстві. З урахуванням двостороннього
впливу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства
обгрунтовано використання проактивного підходу до управління
змінами, в рамках якого розроблено структуру механізму управ-
ління змінами з використанням проактивного підходу. Проана-
лізовано бізнес-середовище і промисловий потенціал України як
передумови здійснення змін на виробничих підприємствах.
Сформовано методичний інструментарій оцінювання змін, який
визначає доцільність проактивного підходу до управління зміна-
ми на підприємстві і включає в себе оцінку готовності персоналу
й оцінку внутрішнього та зовнішнього потенціалу змін. Для ре-
алізації механізму управління змінами розроблено трифазну
концептуальну модель управління змінами на базі проактивного
підходу з виділенням аналітичних інструментів оцінки готовно-
сті до змін, потенціалу змін й оцінки ефективності змін. Запро-
поновано методичні підходи до оцінки ефективності змін на ви-
норобних підприємствах. 

Шифр НБУВ: РА445070
2.У.355. Формування і розвиток системи управління фінан-

совою безпекою молокопереробних підприємств: монографія
/ А. Д. Чикуркова, І. А. Ясінецька, О. А. Хоменко; Поділь-
ський державний аграрно-технічний університет. – Чернівці:
Технодрук, 2021. – 333 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 180-
192. – укp.

Розроблено наукові засади формування системи управління
фінансовою безпекою молокопереробних підприємств (МПП).
Розкрито визначення фінансової безпеки МПП як стан суб’єкта
господарювання, який забезпечує захист фінансових інтересів
підприємства, фінансову стабільність і можливість подальшого
розвитку. Запропоновано авторський науковий підхід до оціню-
вання рівня управління фінансовою безпекою МПП через запро-
вадження сформованої системи взаємопов’язаних показників, що
сприятиме вдосконаленню процесів прийняття управлінських рі-
шень у контексті формування стратегії забезпечення фінансової
безпеки підприємства. Наведено результати дослідження систе-
ми управління фінансовою безпекою МПП. Наведено характе-
ристику розвитку й аналіз зовнішнього середовища МПП. Об-
грунтовано напрями розвитку системи управління фінансовою
безпекою МПП, напрями вдосконалення управління структурою
активів і пасивів, а також стратегію забезпечення фінансової
безпеки МПП.

Шифр НБУВ: ВА850122
Див. також: 2.У.328

Економіка паливної промисловості

2.У.356. Огляд нової нормативної бази 2019 –  2020 років
щодо декарбонізації економіки та аналіз її впливу на умови
функціонування газової галузі України / І. Ч. Лещенко
// Проблеми заг. енергетики. – 2021. – № 1. – С. 4-
13. – Бібліогр.: 18 назв. – укp.

Мета дослідження Ц зТясування впливу на функціонування
української газової галузі нової української та європейської
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нормативної бази 2019 – 2020 рр. щодо декарбонізації економі-
ки. Наведено огляд української нормативної бази 2019 – 2020 рр.
щодо запровадження в нашій країні системи моніторингу, звіт-
ності та верифікації викидів парникових газів. Наведено також
огляд нових європейських документів щодо декарбонізації еко-
номіки, зокрема, Європейського Зеленого курсу, Стратегії ЄС
щодо скорочення викидів метану та Водневої стратегії для клі-
матично нейтральної Європи. Показано, що ці документи ЄС
матимуть суттєвий вплив на функціонування як енергетики на-
шої країни в цілому, так і її газової галузі. Показано, що за
існуючих планів розвитку енергетики європейських країн з ме-
тою досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 р. та в умовах
жорсткої конкуренції за джерела та маршрути постачання газу
на європейський ринок найбільш актуальною проблемою, яка
стоїть перед газотранспортною системою України, є оптимізація
її структури з одночасною заміною застарілого компресорного
обладнання на сучасне з меншими викидами двоокису вуглецю,
що вимагатиме значного обсягу інвестицій. За таких умов необ-
хідно уважно вивчити доцільність введення діяльності з магіс-
трального транспортування газу під дію системи торгівлі дозво-
лами на викиди ПГ. Також показано, що скорочення викидів
метану вздовж всього ланцюга поставок природного газу, яке
ставиться у відповідній Стратегії ЄС щодо скорочення викидів
метану, є надзвичайно актуальним для України. Крім впрова-
дження заходів із скорочення цих викидів, необхідно приділити
увагу розробленню національних методик оцінки викидів метану
та використанню національних коефіцієнтів при формуванні На-
ціонального кадастру в частині оцінки летучих викидів від ді-
яльності з природним газом.

Шифр НБУВ: Ж70419
2.У.357. Оцінювання ефективності використання оборотних

активів нафтогазовидобувних підприємств: автореф. дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.04 / О. С. Степанюк; Івано-Франків-
ський національний технічний університет нафти і газу. –
Івано-Франківськ, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Поглиблено та розвинуто теоретичні положення і практичні
рекомендації щодо оцінювання ефективності використання обо-
ротних активів нафтогазовидобувних підприємств. Розвинуто
теоретичні положення щодо номінативного поля застосування
дефініції «оборотні активи» та трактування суті оборотних акти-
вів. Критично оцінено методику оцінювання ефективності вико-
ристання оборотних активів за економіко-фінансовими показни-
ками, проаналізовано її інформаційне забезпечення з урахуван-
ням ковенантів ефективності використання оборотних активів як
набору спеціальних умов, введення яких сприятиме мінімізації
ризиків економічних втрат інвесторів. Охарактеризовано сучас-
ний стан функціонування нафтогазовидобувних підприємств із
визначенням основних проблемних аспектів прийняття управлін-
ських рішень щодо оборотних активів. Адаптовано карту ранжу-
вання та розроблено економетричну модель для оцінювання
ефективності використання оборотних активів досліджуваних
підприємств. Сформовано управлінський контур трансформації
оборотних активів у циклі операційної діяльності нафтогазови-
добувних підприємств з урахуванням функціонального підходу
для сприяння оптимізації управлінських рішень. Визначено ін-
тегральний показник оцінки ефективності використання оборот-
них активів досліджуваних підприємств із метою прийняття
управлінських рішень. Розроблено алгоритм прийняття управ-
лінських рішень щодо інвестування з урахуванням ковенант, що
надає змогу сформувати оптимальний сценарій прийняття інвес-
тиційних рішень для нафтогазовидобувних підприємств.

Шифр НБУВ: РА445062
2.У.358. Прогнозна оцінка зменшення викидів парникових

газів від використання вугілля в економіці України / О. Є. Ма-
ляренко, Н. Ю. Майстренко, Г. Г. Панченко // Проблеми
заг. енергетики. – 2021. – № 1. – С. 60-67. – Бібліогр.:
20 назв. – укp.

Досліджено питання стосовно зменшення обсягів викидів пар-
никових газів при прогнозному використанні вугілля на перспек-
тиву, яке передбачається в економічному розвитку України на
період до 2040 р. В ній проаналізовано напрями сучасного та
перспективного використання вугілля в Україні за сценаріями
розвитку економіки з урахуванням очікуваних змін у її структу-
рі та обсягів технологічного енергозбереження за основними спо-
живачами. Комплексність підходу полягає у врахуванні взаємо-
зв’язку економічних, екологічних та енергетичних викликів і
обмежень, тобто визначення прогнозного попиту на вугілля вра-
ховує штучне обмеження доступу до енергоресурсу на сході Ук-
раїни внаслідок воєнних дій, перебудову економіки на військові
потреби, обмеження доступу до покладів природного газу як
альтернативного палива у Чорному морі. Ключовим питанням у
прогнозуванні попиту на вугілля залишається максимально мож-
ливе заміщення дефіциту вугілля іншими більш доступними ви-
дами палива (іншими марками вугілля). Важливо, що Україна
приєдналась до Директиви ЄС щодо скорочення викидів парни-
кових газів та розробила Національний план скорочення викидів
від великих спалювальних установок. Враховуючи положення
цієї Директиви, визначено варіанти прогнозного попиту на елек-
тричну, теплову енергію та вугілля до 2040 р. в країні, укруп-

нених видах економічної діяльності та для населення за консер-
вативним сценарієм, обчислено за цими варіантами прогнози
викидів парникових газів від використання вугілля за групами
споживачів. При впровадженні технічно можливих обсягів тех-
нологічного енергозбереження в таких секціях економіки як
Сільське господарство, Транспорт та інші види економічної ді-
яльності, буде відбуватись зростання викидів парникових газів
від використання вугілля, обсяги яких не є значними відносно
обсягів викидів по промисловому сектору та країні в цілому. У
секції Енергетика (Постачання електроенергії та ін.; Водопоста-
чання та ін.) зростання споживання вугілля зумовлене прогноз-
ною структурою електрогенеруючих потужностей, що представ-
лена у публікації. Проте у Добувній і Переробній промисловості
передбачається значне скорочення цих викидів, а в цілому по
країні у 2040 р. загальне скорочення досягне не менше 3466 тис. т
СО2 – екв. при використанні вугілля.

Шифр НБУВ: Ж70419

Економіка енергетики

2.У.359. Комп’ютерна сценарно-прецедентна технологія тре-
нування енергоменеджерів / Б. М. Плескач, В. Д. Самойлов
// Електрон. моделювання. – 2021. – 43, № 3. – С. 75-
86. – Бібліогр.: 10 назв. – укp.

Розглянуто актуальне питання розробки тренажерів та розвит-
ку теоретичних засад застосування комп’ютеризованих систем
для тренування енергоменеджерів. Об’єктом дослідження є
практична діяльність персоналу підприємства, спрямована на
підвищення енергетичної ефективності виробничих систем різно-
го призначення. В основу досліджень покладено сценарне моде-
лювання дій енергоменеджера і прецедентне моделювання реак-
цій обладнання на такі дії. Моделювання дій енергоменеджера
грунтується на циклі Демінга, а моделювання реакцій виробни-
чих систем – на випадках квазістаціонарного енергоспоживан-
ня технологічної системи. Програмна платформа запропонованої
технології складається з бази прецедентів квазістаціонарного
енергоспоживання та програмних модулів, які відтворюють цикл
управління PDCA (Plen-Do-Check-Act). Технологія надає змогу
відпрацьовувати дії енергоменеджера, спрямовані на планування
енергозберігаючих заходів та обчислення фінансово економічних
результатів, досягнутих при їх впровадженні.

Шифр НБУВ: Ж14163
2.У.360. Особливості функціонування підприємств електро-

енергетики в умовах обмеженості ресурсів: автореф. дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.04 / Є. І. Бірюков; Чернігівський на-
ціональний технологічний університет. – Чернігів, 2020. –
20 с.: рис., табл. – укp.

Поглиблено теоретичні положення та розроблено теоретико-
методичні і прикладні засади модернізації та підвищення ефек-
тивності підприємств електроенергетики з урахуванням їх специ-
фічних особливостей в умовах обмеженості ресурсів. Розвинуто
понятійно-категоріальний апарат теорії економіки й управління
підприємствами шляхом поглиблення суті та змістовного напов-
нення таких понять, як «функціонування підприємств електро-
енергетики» та «ефективність функціонування підприємства».
Запропоновано концептуальні положення функціонування під-
приємств електроенергетики в умовах зміни моделі електроенер-
гетичного ринку в Україні. Обгрунтовано теоретико-методичні
положення функціонування підприємств електроенергетики, що
мають функціонально-інформаційну основу. Запропоновано кла-
сифікацію особливостей функціонування підприємств електро-
енергетики. Розроблено композицію заходів щодо активізації за-
лучення інвестиційних ресурсів у підприємства електроенергети-
ки. Вдосконалені теоретико-методичні підходи до систематизації
трілеми перешкод розвитку підприємств електроенергетики вио-
кремлено як групи різновекторних за природою виникнення пе-
решкоди, що надало можливість обгрунтувати тріаду взаємозу-
мовлених напрямів їх нівелювання. Запропоновано організацій-
но-економічні засади адаптації підприємств електроенергетики
до сучасних інтеграційних реалій. Сформульовано положення
підвищення безпеки функціонування підприємств електроенерге-
тики, що включають різні вектори диверсифікації ресурсів під-
приємств електроенергетики.

Шифр НБУВ: РА445156
2.У.361. Собівартість виробництва водню з використанням

частки електроенергії вітрової електроенергії в Україні
/ Н. П. Іваненко, П. В. Тарасенко // Проблеми заг. енерге-
тики. – 2021. – № 1. – С. 45-51. – Бібліогр.: 11 назв. – укp.

Для забезпечення балансової надійності режимів ОЕС Украї-
ни необхідно було застосовувати обмеження генерації з ВДЕ. У
зв’язку з цим у 2020 р. було внесено цілу низку змін до Закону
України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017
№ 2019-VIII, які передбачають зниження ставок «зеленого» та-
рифу до проектів з відновлювальної енергетики. ПрАТ «НЕК
«Укренерго» прогнозує обмеження виробництва електроенергії з
відновлюваних джерел, на фоні зростаючої їх потужності та
падаючого споживання – до 1 млрд кВт-год. Загальний обсяг
виробництва електроенергії ВДЕ у 2019 р. склав близько
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4,5 млрд кВт-год. Одним з найбільш ефективних шляхів вико-
ристання надлишкової електроенергії є виробництво водню. Во-
день успішно використовують як сировину вже багато років.
Загальна оціночна вартість ринку сировини водню – 115 млрд
дол. США і, як очікується, вона буде тільки зростати, досягнув-
ши до 2022 р. 155 млрд дол. США. У наші дні водень широко
застосовують у різних галузях і секторах. Зазначено, що вико-
ристання водню замість природного газу не призводить до вики-
дів парникових газів і сприяє декарбонізації економіки. Крім
того слід зазначити, що побічним продуктом електролізу є очи-
щений кисень, що наразі є актуальним. Вартість водню, що
виробляється з відновлюваної електроенергії, становить, як пра-
вило, 2,5 – 6,6 дол. США/кг водню. Найбільш відомими тех-
нологічними варіантами одержання водню з відновлюваних дже-
рел енергії є електроліз води та паровий риформінг біомета-
ну/біогазу з або без уловлювання та використання/зберігання
вуглецю. Мета роботи – оцінка середньозваженої собівартості
(СЗС) водню в Україні за рахунок електроенергії ВДЕ, зокре-
ма, виробленої вітровою електростанцією, при використанні
електролізу води. Було запропоновано алгоритм розрахунку
СЗС виробництва водню з використанням ВЕС для умов Украї-
ни, враховуючи визначення встановлених потужностей акумуля-
тора, електролізера і дистилятора. Відповідно до результатів
розрахунків СЗС виробництва водню склала близько 5,1 дол.
США/кг водню.

Шифр НБУВ: Ж70419
2.У.362. Теоретико-методологічні засади формування орга-

нізаційно-економічного забезпечення розвитку відновлюваль-
ної енергетики: монографія / І. О. Клопов; Донбаська дер-
жавна машинобудівна академія. – Одеса: Гельветика, 2017. –
362 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 300-335. – укp.

Поглиблено теоретико-методологічні основи, концептуальні за-
сади, методичні підходи та практичні рекомендації щодо забез-
печення державного регулювання розвитку відновлюваної енер-
гетики в Україні. Зокрема, розкрито значущість відновлюваної
енергетики в системі енергозабезпечення національної економіки
й поглиблено теоретичні засади державного регулювання її роз-
витку. Систематизовано та розвинуто наукові уявлення про зміст
і структуру організаційно-економічного забезпечення державного
регулювання розвитку відновлюваної енергетики. Розроблено ме-
тодологічні засади формування організаційно-економічного за-
безпечення державного регулювання розвитку відновлюваної
енергетики. Розкрито сучасний стан і потенціал розвитку віднов-
люваної енергетики в Україні. Обгрунтовано вектор підвищення
якості державного регулювання розвитку вітчизняної відновлю-
ваної енергетики.

Шифр НБУВ: ВА852248

Економіка машинобудівної промисловості

Економіка машинобудівного підприємства

2.У.363. Стратегічні вектори управління конкурентоспро-
можністю підприємств машинобудування: автореф. дис. ... д-ра
екон. наук: 08.00.04 / О. В. Гамова; Запорізький нац. ун-т. –
Запоріжжя, 2021. – 39 с.: табл., рис. – укp.

Обгрунтовано науково-методичний підхід до здійснення діа-
гностики результативності стратегічних векторів управління кон-
курентоспроможністю підприємств машинобудування, який дета-
лізовано у вигляді послідовності етапів, що надає змогу діагнос-
тувати використання стратегічних векторів на підставі викорис-
тання методу регресійного і кореляційного аналізу, визначити
переваги підприємств, можливі проблеми в майбутніх періодах,
розробити напрями активізації використання стратегічних векто-
рів. Удосконалено: науково-методичні засади вибору та форму-
вання інструментарію управління конкурентоспроможністю під-
приємств машинобудування, в яких деталізовано послідовність
етапів для вибору та розробки інструментарію управління; інст-
рументарій управління конкурентоспроможністю підприємств
машинобудування, який охоплює систему і механізм управління
конкурентоспроможністю підприємств та є базою для уточнення
стратегічних векторів управління, забезпечення розвитку конку-
рентного потенціалу, формування конкурентних переваг, обран-
ня напрямів оцінки рівня конкурентоспроможності для підтвер-
дження ефективності використання інструментарію; методологіч-
ний підхід до застосування конкурентної стратегії та здійснення
стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств
машинобудування, який поєднує в собі процес вибору, реалізації
конкурентної стратегії та модель стратегічного управління кон-
курентоспроможністю підприємств. Розкрито механізм активіза-
ції управління стратегічними векторами підприємств машинобу-
дування, який охоплює п’ять взаємопов’язаних структурних
складових: створення умов, формування, використання, оцінку
результатів застосування, регулювання та контроль його функ-
ціонування та передбачає їх об’єднання з метою взаємодоповнен-
ня та розробки заходів раціонального управління ресурсним за-
безпеченням, що надає змогу планувати підвищення ефективно-
сті їх діяльності. Набуло подальшого розвитку трактування де-

фініції «управління конкурентоспроможністю підприємств маши-
нобудування» та визначення поняття «стратегічні вектори управ-
ління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування».

Шифр НБУВ: РА448408
2.У.364. Стратегія сталого розвитку машинобудівних під-

приємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04
/ О. О. Соріна; Класичний приватний університет. – Запо-
ріжжя, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Уточнено значення категорій «розвиток підприємства», «ста-
лий розвиток підприємства», «стратегія сталого розвитку під-
приємства», розглянуто відмінності «класичного» варіанта стра-
тегії розвитку та стратегії, побудованої на концепції сталого
розвитку, охарактеризовано принципи, умови та конкретизовано
зміст механізму забезпечення сталого розвитку підприємства.
Виділено та впорядковано, на основі дослідження тенденцій роз-
витку машинобудівної галузі, фактори зовнішнього середовища,
що впливають на можливості розвитку підприємства, визначено
елементний склад і зміст збалансованої системи показників ма-
шинобудівного підприємства, яку доповнено блоками «Іннова-
ційно-інвестиційний розвиток», «Ресурси та екологічний розви-
ток» і «Соціальна відповідальність». Запропоновано послідов-
ність етапів розробки стратегії сталого розвитку, на основі про-
веденого аналізу сформульовано стратегічні альтернативи роз-
витку машинобудівних підприємств України. Доповнено еле-
ментний склад механізму реалізації стратегії сталого розвитку
машинобудівного підприємства, запропоновано методичний під-
хід до оцінювання ефективності стратегії розвитку, що передба-
чає три напрями аналізу: ефективність реалізації окремих стра-
тегічних проектів, ступінь досягнення стратегічних цілей підпри-
ємства та ступінь відповідності одержаних результатів інтересам
стейкхолдерів, враховано рівні збалансованості результатів у ме-
жах ключових сфер: екологічної, економічної та соціальної.

Шифр НБУВ: РА450792
2.У.365. Управління процесами ресурсозбереження на ма-

шинобудівних підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04 / М. Г. Костюк; Класичний приватний універси-
тет. – Запоріжжя, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано методологічну базу й методичні підходи до
формування та реалізації стратегії підвищення рівня використан-
ня виробничих потужностей машинобудівних підприємств Украї-
ни на основі об’єктно-орієнтованого підходу, розроблено прак-
тичні рекомендації в цій сфері. Виокремлено методичні підходи
до формування структури виробничих потужностей підприєм-
ства, що враховують взаємозв’язок елементів внутрішнього та
зовнішнього середовища на основі системотвірних факторів, які
зумовлюють необхідність оцінки синергетичного ефекту, що ви-
никає в системі управління процесами ресурсозбереження. За-
пропоновано методичний підхід до комплексного оцінювання ор-
ганізаційно-економічної ефективності управління виробничою ді-
яльністю машинобудівного підприємства в області ресурсозбере-
ження. Обгрунтовано індикатори ефективності ресурсозбережен-
ня на основі застосування інформаційних технологій. Проаналі-
зовано можливість використання різних автоматизованих систем
інформаційного забезпечення управління машинобудівними
підприємствами.

Шифр НБУВ: РА444987
2.У.366. Формування засобів маркетингових комунікацій

машинобудівних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.04 / С. В. Чернобровкіна; Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків,
2020. – 20 с.: табл., рис. – укp.

Узагальнено наукові основи, проаналізовано сучасний стан і
рівень маркетингових комунікацій машинобудівних підприємств,
обгрунтовано найбільш перспективні напрями їх удосконалення.
Розроблено модель впливу засобів маркетингових комунікацій
на фінансовий результат промислового підприємства за рахунок
складових комунікативного й економічного ефекту. Побудовано
профілі поточної та цільової PR-активності машинобудівних під-
приємств. Запропоновано визначення показника комунікативно-
сті підприємств. Розраховано показники комунікативності обра-
них машинобудівних підприємств. Запропоновано методичний
підхід до формування засобів маркетингових комунікацій маши-
нобудівних підприємств за тривимірною моделлю залежно від
галузі, продукції машинобудування та цільової аудиторії. Здійс-
нено оптимізаційне моделювання витрат на засоби маркетинго-
вих комунікацій на прикладі машинобудівних підприємств Ук-
раїни, де враховано показники, які характеризують збільшення
чистого фінансового результату діяльності підприємства.

Шифр НБУВ: РА445682
Див. також: 2.У.317

Економіка будівництва

2.У.367. Адаптивне управління інноваційною діяльністю бу-
дівельних підприємств в сучасних умовах: монографія
/ В. П. Лещинський, Я. В. Кушик-Стрельніков; Київський нац.
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ун-т будівництва та архітектури. – Київ: Вишемирський В. С.,
2021. – 271 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 239-265. – укp.

Розглянуто питання формування системи адаптивного управ-
ління інноваційною діяльністю будівельних підприємств у сучас-
них умовах. Досліджено теоретико-методичний базис управління
інноваційною діяльністю. Проаналізовано сучасний стан іннова-
ційної діяльності та розвитку інноваційної активності будівель-
них підприємств України. Проведено моніторинг інноваційного
потенціалу будівельних підприємств як джерела їх інноваційної
діяльності. Визначено перспективні напрями для будівельних
підприємств із позиції підвищення рівня їх конкурентоспромож-
ності. Запропоновано інструментарій оцінки результатів упрова-
дження адаптивного управління інноваційною діяльністю та
встановлено вплив системи управління на діяльність будівельних
підприємств.

Шифр НБУВ: ВА850522
2.У.368. Вартісно-орієнтоване управління підприємствами-

девелоперами в будівництві: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04 / Ю. М. Долгополова; Київський Нац. ун-т будівниц-
тва і архітектури. – Київ, 2020. – 26 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано потребу трансформації змісту провідних дефіні-
цій вартісно-орієнтованого менеджменту (VBM) в застосуванні
до умов девелопера в будівництві. Виявлено базове спрямування
методичних трансформацій у застосуванні VBM до підприємств-
девелоперів як провідних виконавців проєктів будівництва та
регуляторів середовища їх впровадження. Визначено провідні
економіко-аналітичні домінанти й індикатори щодо застосування
VBM для економічно-продуктивного функціонування девелопера
на ринку будівельних інвестицій. Розроблено цілісну аналітичну
систему прийняття рішень щодо економічного обрунтування ді-
яльності будівельного портфеля девелопера (БПД), яка пов’язує
процеси формування портфеля проєктів і цикл динаміки варто-
сті БПД. Розроблено комплексний продукт регулювання опера-
ційною діяльністю девелопера в будівництві щодо адмініструван-
ня портфелем проєктів і процесами забезпечення продуктивного
зростання вартості БПД.

Шифр НБУВ: РА448176
2.У.369. Економіко-аналітичний інструментарій діяльності

компаній з управління активами житлової забудови: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / І. О. Манжула; Київський
нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2020. – 24,
[1] с.: рис., табл. – укp.

Увагу приділено оновленню науково-прикладних засад еконо-
мічного обгрунтування й адміністрування операційною діяльніс-
тю підприємств і їх адаптації до умов діяльності проєктів жит-
лової забудови компаній з управління активами (КУА), які у
форматі тимчасової оргструктури здійснюють адміністрування й
економічний контролінг за ходом проєктного циклу та взаємодії
підприємств-учасників. Уперше дефініцію «цикл проєктів ком-
плексної житлової забудови» (ПКЖЗ) представлено як об’єкт
адміністрування КУА і тимчасове підприємство. Визначено ме-
тодичні підходи обгрунтування операційної діяльності КУА для
проєктів зазначеного типу, провідним із яких визначено: обо-
в’язковість розгляду змісту процесів організації циклу «інститу-
ція – інвестування – адміністрування – будівництво – екс-
плуатація» в єдиному циклі економічного девелопменту; раціо-
нальність реалізації проєкту з використанням спеціально упо-
рядкованої організаційної структури – тимчасового підприєм-
ства (у форматі операційної системи тимчасового підприємства
(ОСТП)). Удосконалено науково-методичний апарат обгрунту-
вання діяльності КУА як провідного стейкхолдера будівництва,
інтегратора середовища ПКЖЗ, а також науково-методичні по-
ложення визначення оптимального співвідношення меж показни-
ків виробничої, фінансово-економічної й організаційно-управлін-
ської груп індикаторів інвестиційної привабливості ПКЖЗ, до-
сягнення яких забезпечує цільовий рівень коефіцієнта капіталі-
зації на основі побудови оптимізаційної моделі, що створює базу
для визначення стратегічних орієнтирів функціонування КУА як
ОСТП. Поглиблено поняття «продуктивність операційної діяль-
ності», що включає такі його сутнісні характеристики, як: бага-
товекторність та інтегральний характер на підприємстві буді-
вельного девелопменту, виокремлюючи нові класифікаційні
ознаки; ефективність за основними бізнес-процесами операційної
діяльності (ОД), стейкхолдерами ОД і характером прояву, що
надає змогу суттєво розширити напрями аналізу ефективності
ОД, планування шляхів її підвищення, забезпечує дослідження
окремих факторів, що призводять до зниження ефективності ОД
під час реалізації окремих процесів, виявляти взаємозалежність
процесів на підприємстві із задоволеністю потреб кожного стей-
кхолдера на етапах життєвого циклу ПКЖЗ. Розвинуто класи-
фікацію активів підприємства за такими ознаками, як рівень
ідентифікації, призначення, форма існування, фактори вироб-
ництва, рівень трансформації, функціональна сфера дії, термін
використання, спрямованість дії, динаміка вартості, форма існу-
вання, ступінь ліквідності та джерела інвестування.

Шифр НБУВ: РА450370
2.У.370. Економіко-управлінський інструментарій антикри-

зової діагностики будівельних підприємств: автореф. дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.04 / Т. С. Коваль; Київський нац. ун-т

будівництва  і архітектури. – Київ,  2020. – 24 с.:  рис.,
табл. – укp.

Проаналізовано теоретико-методичні засади антикризового ме-
неджменту, виявлено потребу та можливості адаптації його ос-
новних дефініцій до специфіки діяльності підприємств-стейкхол-
дерів будівництва. Сформовано загальнометодологічне підгрунтя
антикризової діагностики як провідної основи побудови та реалі-
зації системи антикризового менеджменту для будівельних під-
приємств (БП). В межах такого підгрунтя виокремлено етапи
антикризової діагностики саме для підрядних БП. Обгрунтовано
провідні змістовні й економіко-аналітичні домінанти діагносту-
вання стану спроможності підрядного БП до протистояння кри-
зовим явищам. Розроблено й обгрунтовано інструментарій анти-
кризового менеджменту БП у вигляді превентивно-діагностично-
го апарату формалізованого прийняття рішень на грунті підсум-
кового критерію-ідентифікатора; забезпечено узгодження між
економіко-управлінськими характеристиками компонент госпо-
дарського портфеля підприємства та станом антикризової спро-
можності підрядного підприємства. За результатами вирішення
завдань запроваджено інтегрований програмний продукт превен-
тивної антикризової діагностики, регламентування, бюджетуван-
ня та адміністрування антикризовими заходами підрядного БП.

Шифр НБУВ: РА448177
2.У.371. Економіко-управлінський інструментарій забезпе-

чення антикризового потенціалу будівельних підприємств: ав-
тореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Н. В. Боліла;
Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ,
2020. – 23 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено проблемі формування і забезпечення
спроможності будівельних підприємств протидіяти загрозам еко-
номічної безпеки, а також вирішенню завдання з удосконалення
інструментарію оцінки їх антикризового потенціалу. Досліджено
теоретичні підходи до здійснення антикризового управління, ви-
значено специфічні особливості підтримки економічної безпеки
будівельних підприємств у коротко-, середньо- і довгостроково-
му періодах. Систематизовано структурні компоненти стратегій
підвищення антикризового потенціалу на різних стадіях життє-
вого циклу будівельного бізнесу. Визначено місце антикризового
потенціалу у системній сукупності потенціалів підприємства. До-
ведено необхідність впровадження спеціальних моделей адапта-
ції будівельних підприємств до тотальної цифрової трансформа-
ції процесів функціонування економіки. Проведено дослідження
економічної стійкості будівельних підприємств на галузевому
рівні, виявлено тенденції у змінах структури будівництва, як
макроекономічного сектору, обсягах доходів будівельної діяль-
ності, активів і пасивів підприємств різних розмірів. Розглянуто
теоретико-методологічні підходи до оцінювання антикризового
потенціалу підприємства та забезпечення його у майбутньому,
досліджено фактори, що впливають на економічну безпеку буді-
вельних підприємств України, проаналізовано можливі методи її
оцінювання та прогнозування. Обгрунтовано чотири комплекси
первинних фінансових показників, пріоритетних для здійснення
антикризової діагностики, на основі яких визначено умови ефек-
тивності антикризового управління. Виявлено показники-індика-
тори, що об’єктивно відображають антикризовий потенціал буді-
вельного підприємства, комплексно характеризують його фінан-
сову, виробничу та інвестиційну діяльність, обгрунтовано поро-
гові значення індикаторів, подолання яких унеможливлює по-
дальше функціонування підприємства. Розроблено методику
ідентифікації кризових станів будівельних підприємств на основі
системи індикаторів антикризового потенціалу та використання
технології інтелектуального аналізу даних «дерева класифікації».
   Шифр НБУВ: РА445810

2.У.372. Механізм забезпечення економічної безпеки буді-
вельних підприємств на основі підвищення іх інноваційної
конкурентоспроможності: теорія, методологія, практика: моно-
графія / П. А. Фісуненко; Класичний приватний університет. –
Запоріжжя: Гельветика, 2020. – 401 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано необхідність уточнення категоріального апарату
та дослідження механізму забезпечення економічної безпеки бу-
дівельних підприємств на основі підвищення їх інноваційної
конкурентоспроможності. Досліджено теорію та розкрито мето-
дологію забезпечення економічної безпеки, науково-практичні за-
сади формування механізму забезпечення економічної безпеки,
питання комплементарності економічної безпеки та інноваційної
конкурентоспроможності будівельних підприємств. Розглянуто
проблеми розроблення та валідації нових методів оцінки еконо-
мічної безпеки й інноваційної конкурентоспроможності будівель-
них підприємств.

Шифр НБУВ: ВА852122
2.У.373. Оцінка ефективності енергозберігаючих інновацій

в забудові територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04 / Р. А. Шаповалов; Західноукраїнський нац. ун-т. –
Тернопіль, 2021. – 20 с.: табл., рис. – укp.

Досліджено особливості інноваційних проєктів будівельних
організацій у забудові територій. Проведено класифікацію інно-
ваційних рішень для підвищення енергетичної ефективності те-
риторій забудови. Виокремлено існуючі методики оцінки ефек-
тивності інновацій у будівництві, виявлено їх переваги та
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недоліки. Визначено особливості оцінки ефективності енергозбе-
рігаючих інновацій будівельних організацій з урахуванням енер-
гетичних, економічних та екологічних факторів. Розроблено ме-
тодику оцінки ефективності енергозберігаючих інновацій у забу-
дові територій. Обгрунтовано показник енергетичної щільності
забудови та на його основі критерії енергетичної ефективності
забудови території. Вдосконалено метод експрес-аналізу віднос-
ної ефективності інноваційного рішення в інвестиційному проєк-
ті будівельних організацій. Розроблено механізм стимулювання
інновацій в житловому будівництві. Доведено можливість вико-
ристання запропонованої методики оцінки ефективності іннова-
ційних проєктів на стадії передпроєктних розробок.

Шифр НБУВ: РА450354
2.У.374. Підвищення ефективності функціонування буді-

вельних підприємств на засадах удосконалення системи управ-
ління персоналом: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04
/ О. М. Крамар; Приватний ВНЗ «Львівський університет
бізнесу та права». – Львів, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено процес управління персоналом у контексті розвит-
ку будівельних підприємств. Науково обгрунтовано теоретико-
методичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо
підвищення ефективності функціонування будівельних підпри-
ємств на засадах удосконалення системи управління персоналом.
Проведено системний і структурний аналіз, мультифакторний
регресійний аналіз, кластерний аналіз, метод нечітких множин.
Уперше на основі методу нечітких множин і теорії нечіткої ло-
гіки розроблено модель впливу управлінських компетенцій на
результати діяльності будівельних підприємств, що надає мож-
ливість розрахувати рівні прогнозованих значень; удосконалено
систему управління персоналом будівельних підприємств, що, на
противагу існуючим, передбачає збалансоване функціонування
усіх її елементів в умовах впливу зовнішнього і внутрішнього
середовища підприємства, концепцію формування стратегічних
пріоритетів розвитку персоналу будівельних підприємств на ін-
новаційних засадах. Сфера використання: у поточній та аналі-
тичній роботі Тернопільської обласної державної адміністрації
при використанні наукових положень щодо визначення пере-
шкод ефективному кадровому забезпеченню у будівництві та об-
грунтування пріоритетних напрямів управління персоналом у
будівельному секторі в умовах євроінтеграції.

Шифр НБУВ: РА445430
2.У.375. Розвиток ресурсного потенціалу будівельної галузі

України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03
/ В. М. Герасименко; Причорноморський науково-дослідний
інститут економіки та інновацій. – Одеса, 2020. – 20 с.: рис.,
табл. – укp.

Систематизовано теоретичні засади та обгрунтовано практичні
рекомендації щодо розвитку сучасних методів та механізмів фор-
мування та розвитку стійкого потенціалу в функціонуванні буді-
вельної галузі України. На основі критичного аналізу підходів
до трактування суті поняття «економічний потенціал галузі»
сформульовано сучасне визначення цієї категорії як динамічної
характеристики здатності створювати умови для розвитку під
впливом політичних, економічних, соціально-демографічних та
інших чинників, що обумовлена взаємодією виробничої, природ-
ничої, науково-технічної складових, технологічною готовністю та
наявністю достатньої кількості підприємств галузі. Запропонова-
но структуру складових економічного потенціалу галузі та роз-
роблено концептуальний підхід до оцінки чинників розвитку
ресурсного потенціалу будівельної галузі. Удосконалено науко-
во-практичний підхід до побудови системи управління ресурсо-
місткістю продукції в будівельній галузі та стратегію розвитку
будівельної галузі України на основі створення інноваційний
будівельного кластеру на базі ЗВО будівельного профілю та
виробничих і проектних організацій.

Шифр НБУВ: РА445446
2.У.376. Теоретико-методологічні засади управління опера-

ційною діяльністю підприємств-девелоперів у будівництві: ав-
тореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / О. М. Малихіна;
Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ,
2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Узагальнено зміст базових дефініцій дослідження: «підприєм-
ство-девелопер в будівництві» (ПДБ) і «господарський порт-
фель проєктів підприємства-девелопера» (ГППД) з позицій
адаптації базових положень стратегічного управління розвитком
до сучасних умов та особливостей функціонування операційних
систем управління будівельними підприємствами. Обгрунтовано
нагальність сутнісного оновлення методології трансформацій
операційної системи підприємства для потреб ПДБ. У межах
методології інтегровано сучасні методологічні підходи для роз-
робки аналітичного контуру формування бізнес-портфеля ПДБ.
Визначено провідні операційно-аналітичні вимоги щодо форма-
лізованого апарату розробки та раціоналізації ГППД. У межах
методологічної платформи забезпечено уніфікацію процедур опе-
раційної технології упорядкування компонент господарського
портфеля девелопера в єдиний комплекс її адміністрування. Роз-
роблено науково-прикладний інструментарій адміністрування
операційною діяльністю ПДБ та її трансформаціями як провід-
ного стейкхолдера проєктів будівництва. Окремими аналітични-

ми підсистемами передбачено спроможність оцінювати результа-
тивність операційної діяльності девелопера та динаміку зростан-
ня вартості його кваліфікованих активів впродовж інтегрованого
циклу впровадження мультипроєктного портфеля інвестиційно-
будівельних проєктів. У межах інструментарію розроблено на-
уково-прикладні засади регулятивної діяльності девелопера в се-
редовищі проєктів комерційного житлового будівництва щодо
взаємодії його з компанією з управління активами. У межах
інструментарію забезпечено поліпшення організаційних структур
управління (ОСУ) підприємств-девелоперів на рівні підсистем,
підрозділів і проєктно-орієнтованих команд; забезпечено оціню-
вання варіантів оргструктур адміністрування за характеристика-
ми керованості та маневреності прийняття рішень. Запроваджену
в роботі методологію та компоненти науково-прикладного інст-
рументарію трансформовано в систему прикладних програмних
продуктів (модулів) прийняття економічних, інвестиційних та
управлінських рішень щодо формування та впровадження адмі-
ністрування діяльністю девелоперських компаній в будівництві.

Шифр НБУВ: РА448179
2.У.377. Управління активами будівельних підприємств на

засадах соціально-відповідального менеджменту: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / А. І. Петриченко; Київ-
ський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. –
23 с.: табл., рис. – укp.

Увагу приділено розв’язанню актуальної науково-прикладної
задачі розробки формалізованого інструментарію і практичних
рекомендацій щодо структуризації, діагностування стану, транс-
формацій та успішного адміністрування активами будівельних
підприємств (БП) відповідно до вимог соціально-відповідально-
го менеджменту та траєкторії розвитку підприємства. Розробле-
но інструментарій адміністрування активами БП на засадах со-
ціально-відповідального менеджменту (СВМ). Інструментарій
сполучає 6 діагностично-регуляторних компонент (ДРК1 –
ДРК6), що сумісно взаємодіють: першою є компонента адмініс-
трування необоротними активами ДРК1, а завершальною
ДРК6 – інтегральна компонента оцінювання економічної рівно-
ваги та соціальних пріоритетів щодо робіт і проєктів будівниц-
тва в адмініструванні діяльністю БП. Компоненти інструмента-
рію спираються на оновлену структуру бізнес-індикаторів діяль-
ності БП відповідно до імперативів СВМ, у погодженні з між-
народною системою фінансової звітності (IFRS) і стандартом
ISO 26000, що грунтуються на впровадженні новітніх парадигм
діяльності підприємств України на засадах сталого розвитку,
соціального й імпакт-інвестування. Зазначено, що результати до-
слідження надають змогу топ-менеджменту підрядних підпри-
ємств здійснювати ефективний моніторинг, структуризацію та
маневрування активами БП у процесі їх операційної діяльності,
надають обгрунтовану можливість узгодити характеристики
управління активами відповідно до стратегії розвитку та домі-
нант соціально-відповідального менеджменту підприємства.

Шифр НБУВ: РА450368
2.У.378. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю

будівельних підприємств на засадах реінжинірингу: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / О. М. Хоменко; Київський
Нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2020. – 24 с.:
рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено вдосконаленню науково-методичних і
прикладних засад економічного обгрунтування та організації ре-
інжинірингу на будівельному підрядному підприємстві (БПП).
Науково-методична цінність результатів дисертаційної роботи
полягає у запровадженні науково-методичного підходу й аналі-
тичного інструментарію прийняття рішень щодо реінжинірингу,
які спеціально налаштовані до специфіки функціонування опе-
раційної системи БПП у мультипроєктному середовищі. Розроб-
лено науково-методичний комплекс обгрунтування економічного
змісту й управлінського регламенту реінжинірингу БПП, який
забезпечує підготовку та вибір варіантів проєкту реінжинірингу
в кілька етапів, у вигляді чітко формалізованої операційної тех-
нології. На відміну від існуючих методичних підходів щодо ре-
інжинірингу, у складі запровадженого підходу передбачено спе-
ціальні діагностичні підсистеми, які формалізовано пов’язують
визначений модулями інструментарію стан БПП (від «абсолют-
ної» рівноваги – до її повної втрати) з характеристиками на-
гальності реінжинірингу та масштабом охоплення БПП реінжи-
ніринговими заходами – від локального оновлення окремих біз-
нес-процесів і підсистем операційної системи БПП до її наскріз-
ної трансформації. Принципового вдосконалення в межах запро-
вадженого підходу щодо реінжинірингу зазнала система індика-
торів, з використанням яких здійснюється підсумкове оцінюван-
ня варіантів циклу реінжинірингу (налаштованих для умов опе-
раційної системи та мультипроєктного мікросередовища БПП),
серед яких: (зважений щодо тривалості впровадження циклу
реінжинірингу додатковий розрахунковий ефект від одержаного
в результаті приросту обсягів операційної діяльності підрядного
підприємства); очікуваний приріст рентабельності реалізації та
приріст ринкової вартості всіх активів БПП.   

Шифр НБУВ: РА448178
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2.У.379. Адаптивні механізми управління в системі сталого
економічного розвитку агропромислового виробництва: авто-
реф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03 / К. Б. Козак; Сум-
ський нац. аграр. ун-т. – Суми, 2021. – 36 с.: рис., табл. –
укp.

Удосконалено зміст поняття сталого економічного розвитку,
під яким запропоновано розуміти зміну вектору економічного
розвитку на основі парадигмальних змін філософії господарю-
вання, сутнісним наповненням якого виступає трансформація
принципу раціональності, доповнення його неекономічними (со-
ціальними та екологічними) складовими як підгрунтя формуван-
ня мотиваційного механізму дій господарюючих суб’єктів, а та-
кож управлінської підсистеми на мікро-, макро- і наднаціональ-
ному рівнях. Визначено ядро сталого розвитку. Доведено, що
суттєві зв’язки між елементами структури сталого економічного
розвитку визначаються трьома законами інституційної архітекто-
ніки: законом рівноваги, законом усереднення (золотої середи-
ни), законом структурування (золотого перерізу). Доведено, що
сформована структура постіндустріальної економіки не відпові-
дає принципам сталого розвитку. Виділено необхідні умови ім-
плементації парадигми сталого розвитку в економіку України,
що реалізуються в сфері реформування інституційної матриці
шляхом забезпечення наступних концептуальних зрушень: фор-
мування ефективних інститутів специфікації прав власності,
зменшення питомої ваги екстрактивних інститутів шляхом роз-
риву механізму формування рентної мотивації, підвищення
ефективності трансплантації інститутів на основі блокування їх
дисфункцій, ефективна реалізація потенцій держави у забезпе-
ченні балансу інтересів економічних суб’єктів. З використанням
програмного продукту TextAnalyst виділено мережу основних
(найбільш значущих) понять, що визначають суть категорії
«адаптація». Доведено, що внутрішня система адаптаційного ме-
ханізму структурується виділенням таких елементів як: адаптив-
ний потенціал, адаптаційні можливості, зовнішні сили, елементи
адаптації, вектор адаптації, адаптаційний процес, точки біфур-
кації, атрактори. Визначено роль людського капіталу в забезпе-
ченні сталого економічного розвитку агропромислового вироб-
ництва. Обгрунтовано методологічні засади ідентифікації об-
Тєктних сфер застосування адаптивних механізмів управління
агропромисловим розвитком, в основі яких лежить декомпозиція
об’єкту управління. Здійснено оцінку стану та динаміки аграр-
ного виробництва в Україні: макроекономічних показників, по-
казників динаміки зовнішньої торгівлі України агропродукцією.
Виділено фактор потенційної небезпеки залежності національно-
го експорту від обмеженої кількості товарних позицій сировин-
ного спрямування (зернових культур, кукурудзи, олійних культур).
   Шифр НБУВ: РА448578

2.У.380. Вплив інтеграції на розвиток суб’єктів аграрного
бізнесу: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / І. В. Ку-
ценко; Сумський нац. аграр. ун-т. – Суми, 2021. – 20 с.:
рис., табл. – укp.

Узагальнено теоретико-методологічні та науково-практичні ас-
пекти здійснення інтеграційних процесів та визначено механізми
впливу інтеграції на розвиток суб’єктів аграрного бізнесу. Здійс-
нено аналіз діяльності різних суб’єктів аграрного бізнесу та ви-
явлено вплив інтеграційних процесів на їх фінансово-економічні
показники. Розроблено методичний підхід до оцінки впливу ін-
теграційних процесів на розвиток суб’єктів аграрного бізнесу,
що грунтується на дослідженні процесу дифузії, визначенні
пріоритетів інтеграційного процесу, а також визначенні опти-
мального вектора власного розвитку суб’єкта інтеграції, обранні
оптимальної інтеграційної моделі, що здатна забезпечити досяг-
нення визначених цілей. Запропоновано методичний інструмен-
тарій визначення ширини інтеграційного каналу для інтеграцій-
ної структури. Ідентифіковано елементи організаційно-економіч-
них засад ефективного функціонування галузевого інноваційного
кластера та надано пропозиції щодо його створення з урахуван-
ням можливих точок зростання, які базуються на інтегрованих
холдингових структурах.

Шифр НБУВ: РА448585
2.У.381. Ефективність біоорієнтованої аграрної економіки в

Україні: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03 / В. В. Ли-
мар; Сумський нац. аграр. ун-т. – Суми, 2020. – 36 с.: рис.,
табл. – укp.

Обгрунтовано та розроблено теоретико-методологічні засади
та практичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефектив-
ності біоорієнтованої аграрної економіки в Україні. Вперше за-
пропоновано теоретико-методичний підхід до формування варто-
сті в біоорієнтованій аграрній економіці з метою комплексної
оцінки процесу комерціалізації біомаси, в основу якого покладе-
но чотирьохетапний алгоритм: перший етап охоплює процес
створення біомаси галузями сільського господарства, лісівництва
та рибництва під впливом природніх факторів; другий – пере-
робку біомаси; третій – виробництво готової біопродукції (про-

дуктів харчування та кормів для тварин); четвертий – реаліза-
цію продукції на ринку. Розроблено методичний підхід до оцін-
ки ефективності біоорієнтованої аграрної економіки шляхом роз-
рахунку зведеного індексу на основі виділення трьох груп по-
казників: економічних, соціальних та екологічних методом бага-
тофакторної регресії, що надає змогу оцінити вплив кожної із
груп на результуючий показник та спрогнозувати його динаміку
в середньостроковій перспективі. Доведено доцільність побудови
концептуальної моделі вітчизняної аграрної біоекономіки на ос-
нові філософії сталого розвитку, в основу якої покладено цик-
лічність виробництва та ресурсоефективність основних галузей
агропромислового комплексу. Удосконалено понятійно-категорі-
альний апарат, а саме запропоновано авторське визначення
біоорієнтованої аграрної економіки, що є сукупністю таких галу-
зей, як сільське господарство, лісівництво та рибництво, які є
основними продуцентами відновлюваних ресурсів (біомаси), яка
в подальшому виступає сировиною для переробних галузей, які
виробляють продукцію з високою доданою вартістю, що задо-
вольняє потреби та попит споживачів, підвищує їх якість життя
і не здійснює негативного впливу на довкілля, а також запропо-
новано концептуальні основи розвитку біоорієнтованої аграрної
економіки та підвищення її ефективності.

Шифр НБУВ: РА448594
2.У.382. Інвестиційний потенціал аграрного виробництва в

умовах глобалізації: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03
/ Н. О. Козяр; Вінницький нац. аграр. ун-т. – Вінниця,
2021. – 20 с.: рис. – укp.

Систематизовано теоретичні підходи до трактування поняття
інвестиційний потенціал як економічної категорії. Розкрито ме-
тодичні засади оцінки інвестиційного потенціалу аграрного ви-
робництва. Визначено роль і місце держави у стимулюванні ін-
вестиційних процесів в аграрному виробництві. Проаналізовано
особливості джерел інвестування, спрямованих на вирішення фі-
нансових проблем з урахуванням галузевої специфіки аграрного
виробництва. Визначено причини низьких темпів залучення ін-
вестицій у розвиток аграрного сектора України. Здійснено оцін-
ку напрямів вкладення фінансових ресурсів з урахуванням мік-
ро- та макрочинників функціонування суб’єктів агропромислово-
го комплексу (АПК). Обгрунтовано напрями підвищення еконо-
мічної ефективності використання інвестиційного потенціалу в
сільськогосподарських підприємствах. Доведено необхідність за-
провадження заходів державної підтримки інвестиційної діяль-
ності в аграрному виробництві України, зокрема, формування
інституційного забезпечення розвитку іпотечного кредитування.
Здійснено інтегральне оцінювання інвестиційної діяльності й
ефективності використання інвестиційного потенціалу сільсько-
господарського виробництва областей України та на їх основі
розроблено пропозиції щодо покращання інвестиційного клімату
в аграрному секторі країни.

Шифр НБУВ: РА448275
2.У.383. Інвестиційно-кредитний механізм розвитку агро-

промислового комплексу України: автореф. дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.03 / С. М. Засоба; Класичний приватний універ-
ситет. – Запоріжжя, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено систематизації теоретичних засад та
обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо формування су-
часних механізмів інвестиційно-кредитної політики щодо розвит-
ку агропромислового комплексу України. Проаналізовано та
розвинуто категоріальний апарат теорії економічного розвитку,
сформульовано авторське визначення інвестиційно-кредитного
механізму, яке враховано під час розробки концептуальних під-
ходів до розвитку АПК. Запропоновано поетапну процедуру
кластеризації АПК України з механізмом інноваційності, що
надасть змогу створювати кластери і формування в логічній по-
слідовності, усуваючи можливі втрати залучених ресурсів. Удо-
сконалено стратегічний механізм підтримки та розвитку АПК
України, який передбачає інструменти й заходи з реалізації по-
літики держави в напрямі ефективного розвитку АПК. Запропо-
новано методику обгрунтування перспектив інвестиційно-кредит-
ної політики в розвитку АПК України, що надає змогу визнача-
ти найбільш привабливі ринкові сегменти та модель забезпечен-
ня продовольчої безпеки держави, яка враховує передумови за-
стосування інвестиційно-кредитної стратегії розвитку й надає
змогу передбачити її наслідки. Обгрунтовано інструментарій
формування ефективної інвестиційно-кредитної стратегії розвит-
ку АПК України.

Шифр НБУВ: РА448250
2.У.384. Концепт регуляторної політики в економіці аграр-

ного сектору: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03
/ О. А. Купчишина; Миколаївський нац. аграр. ун-т. – Ми-
колаїв, 2021. – 23 с.: рис., табл. – укp.

Увагу приділено розвитку теоретико-методичних підходів та
обрунтуванню практичних рекомендацій щодо формулювання
концептуальних положень та розробки теоретичних і практичних
основ формування регуляторної політики в економіці аграрного
сектора. Досліджено теоретичні аспекти, принципи, етапи здійс-
нення регуляторної політики й обгрунтовано особливості дер-
жавного регулювання в аграрному секторі. Систематизовано ін-
дикатори оцінки впливу регуляторної політики на економіку
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аграрного сектора. Систематизовано також основні етапи форму-
вання державної регуляторної політики України через поєднан-
ня з основними етапами регуляторної політики в країнах ОЄСР.
Установлено, що ефективний державний аграрний протекціонізм
повинен бути комплексною системною програмою, на основі якої
держава регулює стійкість аграрного сектора. Тобто на основі
системи нормативно-правових актів та організаційно-економіч-
них механізмів державні органи повинні на інноваційній основі
формувати сприятливі умови для розвитку аграрного сектора.
Визначено, що в основу формування ефективної регуляторної
політики в аграрному секторі необхідно закласти, насамперед,
механізм державного регулювання цін і доходів національних
агротоваровиробників. Проаналізовано рівень розвитку й ефек-
тивність виробництва в аграрному секторі України. Здійснено
моніторинг регуляторної політики в аграрному секторі та дове-
дено вплив державної регуляторної політики на функціонування
підприємницьких структур аграрного сектора. Обгрунтовано
концептуально-стратегічні засади трансформації регуляторної
політики. Визначено напрями державної підтримки інноваційно-
го розвитку аграрного сектора. Сформовано організаційно-еко-
номічний механізм регуляторної політики економіки аграрного
сектора. Розроблено концептуальну модель аналізу «витрати –
результати», що базується на ідеї про позитивну залежність між
витратами державної аграрної політики та результатами функ-
ціонування аграрного сектора економіки. Визначено, що ком-
плексний аналіз регуляторної політики повинен складатися із
трьох основних блоків: аналіз витрат і результатів аграрної по-
літики; аналіз цілей і задач бюджетних програм; аналіз регуля-
торних умов ведення агробізнесу.

Шифр НБУВ: РА448985
2.У.385. Регулювання імпорту агропродовольчої продукції

в Україну: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03
/ Б. В. Духницький; Національна академія аграрних наук Ук-
раїни, Національний науковий центр «Інститут аграрної еконо-
міки». – Київ, 2021. – 34 с.: рис. – укp.

Узагальнено теоретичні аспекти регулювання імпорту агропро-
довольчої продукції в Україну. Поглиблено та доповнено суть
категорії Урегулювання імпорту агропродовольчої продукціїФ,
встановлено його значення для забезпечення потреб внутрішньо-
го продовольчого ринку. Охарактеризовано типові особливості
міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією на сучасно-
му етапі. Встановлено значення аграрного виробництва для про-
довольчого забезпечення країни. Наведено основні показники
споживання харчових продуктів у світі та Україні. Розглянуто
актуальний перелік індикаторів продовольчої безпеки. Проаналі-
зовано глобальний імпорт сільськогосподарської сировини і про-
дукції харчової промисловості за групами товарів та країнами
споживання. Досліджено історичний та сучасний досвід імпорто-
заміщення продовольства в окремих країнах та регіонах. Наве-
дено опис умов зовнішньої торгівлі України при набутті член-
ства в СОТ та підписанні Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом. Деталізовано товарну та географічну структуру імпорту
агропродовольчої продукції в Україну в динаміці починаючи з
2000 р. Розраховано показники імпортозалежності та самозабез-
печеності України за основними видами продовольства. Оцінено
потенціал точкового імпортозаміщення шляхом розвитку власно-
го сільськогосподарського виробництва. Здійснено прогнозуван-
ня обсягів і тенденцій імпорту агропродовольчої продукції в
Україну на найближчу перспективу, розроблено пропозиції що-
до впливу діяльності економічних суб’єктів на ключові напрями
регулювання ввезення продовольства.

Шифр НБУВ: РА448532
2.У.386. Розвиток сільськогосподарського дорадництва на

основі цифрової трансформації: автореф. дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.03 / С. П. Саяпін; Нац. ун-т біоресурсів і приро-
докористування України. – Київ, 2021. – 22 с.: рис.,
табл. – укp.

Дисертацію присвячено питанням цифрової трансформації
сільськогосподарського дорадництва України як елементу соці-
ально-значущої інституції в загальних процесах цифровізації
економіки України. Обгрунтовано доцільність створення бінар-
ної системи дорадництва, яку представлено структурою класич-
ного дорадництва, провідними аграрними закладами вищої осві-
ти, науковими установами з використанням технологічної веб-
платформи електронного дорадництва. У методиці дослідження
застосовано методологію цифрової та інформаційної економіки,
методи економічного й статистичного аналізу, теорію створення,
накопичення, монетизації та амортизації інформації для обрун-
тування використання бінарної системи дорадництва. Акцентова-
но увагу як на збереженні соціально орієнтованих дорадчих по-
слуг, так і монетизації даної діяльності з використанням потен-
ціалу цифрової платформи, а також пріоритетні напрями нако-
пичення знань щодо ключових питань аграрної сфери. 

Шифр НБУВ: РА448708
2.У.387. Стратегічний потенціал інноваційного розвитку аг-

рарного сектору економіки: автореф. дис. ... д-ра екон. наук:
08.00.03 / Л. В. Тєшева; Сумський нац. аграр. ун-т. – Суми,
2021. – 39 с.: рис., табл. – укp.

Узагальнено існуючі підходи до розуміння поняття інновація.
Здійснено семантичний аналіз досліджуваної категорії. Надано
авторське розуміння поняття інновація. Проаналізовано 29 тео-
рій інновацій і виокремлено споріднені поняття між ними. Вста-
новлено, що найчастіше вони пов’язані питаннями значення фак-
тора науково-технічного розвитку або технологічного процесу в
зростанні економіки; циклічністю розвитку економіки; роллю
знань в інноваційному розвиткові; дифузії технологічної пара-
дигми та інновацій. Запропоновано уточнені етапи еволюції тео-
рії інновацій. Узагальнюючи ключові ознаки агроінновацій було
надано їх дефініцію. Побудовано семантичну мережу поняття
«розвиток». Надано уточнення значення поняття «розвиток».
Представлено вдосконалене розуміння економічного розвитку аг-
рарного сектора економіки. Здійснено морфологічний аналіз по-
няття «інноваційний розвиток». Надано уточнене визначення ін-
новаційного розвитку із визначенням особливостей його розумін-
ня на мікрорівні, макрорівні та у глобальному масштабі. Побу-
довано кола Ейлера – Вена пересічення понять інноваційного,
сталого, інклюзивного розвитку, економічного зростання та ін-
ституційних трансформації. Визначено фактори-детермінанти
процесу інноваційно-інвестиційного розвитку. Визначено джере-
ла фінансування витрат на виконання наукових і науково-до-
слідних робіт в Україні за 2015 – 2019 рр. Сформовано мето-
дологічний апарат оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу
аграрного сектору економіки. Розглянуто співвідношення катего-
рій «інвестиційна привабливість» та «інноваційно-інвестиційний
потенціал». Надано методичне забезпечення комплексної оцінки
ефективності інновацій. Здійснено аналіз існуючих підходів до
визначення складових інституційного середовища та інституцій-
ної структури. Вдосконалено інституційну структуру інновацій-
ного розвитку. Доведено, що інститути, інституції та механізми
формують інституційну структуру, яка характеризується достат-
нім рівнем об’єктивності і забезпечує цілісність інституційного
середовища. До інституційного середовища крім інституційної
структури включено еліти як суб’єктну складову і параметричні
індикатори. Представлено узагальнення існуючих підходів до
розуміння природи інноваційної екосистеми як сучасної парадиг-
ми управління інноваційним розвитком. Розглянуто особливості
національної інноваційної системи як класичної парадигми
управління інноваційним розвитком. Здійснено порівняння за-
значених парадигм. Представлено структуру інноваційної еко-
системи розвитку аграрного сектору економіки.

Шифр НБУВ: РА448580
2.У.388. Управління соціально-економічним механізмом під-

приємницької діяльності в аграрному секторі економіки Украї-
ни: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03 / І. І. Чернега;
ВНЗ «Національна академія управління». – Київ, 2020. –
40 с.: рис. – укp.

Поглиблено теоретичні та практичні аспекти, а також надано
практичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціо-
нування та розвитку соціально-економічного механізму підпри-
ємницької діяльності в аграрному секторі економіки України.
Досліджено теоретичні засади формування соціального підпри-
ємництва як сучасної форми господарювання. Визначено понят-
тя і види соціального підприємництва. Запропоновано авторське
тлумачення соціального підприємництва аграрного сектору. Ус-
тановлено що, з огляду на специфіку аграрного сектора, соці-
альне підприємництво є унікальним економічним явищем. Об-
грунтовано структуру соціально-економічного механізму підпри-
ємницької діяльності аграрного сектора та охарактеризовано ос-
новні його складові. Наведено методику дослідження соціально-
економічного механізму підприємницької діяльності аграрного
сектора. Запропоновано концептуальну схему формування цього
механізму в контексті розвитку його соціальної відповідальності.
Досліджено основні положення теорії диверсифікації. Узагаль-
нено теоретичні основи диверсифікації підприємницької діяльно-
сті аграрного сектора з урахуванням особливостей ринкової еко-
номіки. Запропоновано комплексний підхід до диверсифікації
підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки, що
базуються на багаторівневому управлінні. Обгрунтовано архітек-
тоніку інституціональної екосистеми соціально-економічного ме-
ханізму підприємницької діяльності в аграрному секторі еконо-
міки України, що є інструментом реалізації місії і цілей соціаль-
ного, економічного та екологічного спрямування в межах екосис-
теми підприємницької діяльності на рівні мезосистем аграрного
сектора. Визначено основні вектори вдосконалення політики со-
ціально-економічного механізму підприємницької діяльності в
аграрному секторі економіки України.

Шифр НБУВ: РА445298
Див. також: 2.У.333

Земельні фонди та їх використання

2.У.389. Державне регулювання охорони й використання
земель сільськогосподарського призначення: автореф. дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.03 / А. П. Матвієнко; Національна
академія аграрних наук України, Національний науковий центр
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«Інститут аграрної економіки». – Київ, 2021. – 19 с.: рис.,
табл. – укp.

Розкрито теоретичне підгрунтя державного регулювання зе-
мельних відносин у цілому та охорони й використання земель
зокрема. За результатами досліджень запропоновано розглядати
державне регулювання охорони й використання земель сільсько-
господарського призначення як систему адміністративно-право-
вих, економічних та організаційних важелів. Висвітлено стан
фінансового забезпечення проведення заходів щодо охорони зе-
мель на державному й місцевому рівнях. Проаналізовано сучас-
ний стан та ефективність використання сільськогосподарських
угідь. Обгрунтовано пріоритетні напрями державного регулю-
вання охорони й використання земель в Україні, що включають
посилення державного контролю та удосконалення економічних
інструментів регулювання.

Шифр НБУВ: РА448529
2.У.390. Еколого-економічні засади інформаційного забез-

печення управління земельними ресурсами: автореф. дис. ...
д-ра екон. наук: 08.00.06 / Р. Б. Таратула; Львівський нац.
аграр. ун-т. – Львів, 2020. – 36 с.: рис., табл. – укp.

З’ясовано суть і роль інформаційного забезпечення управлін-
ня земельними ресурсами. Обгрунтовано теоретико-методичний
підхід до функціонування системи інформаційного забезпечення
управління земельними ресурсами. Узагальнено та поглиблено
концептуальні положення функціонування цієї системи. Обгрун-
товано методологічні основи формування еколого-економічного
механізму інформаційного забезпечення управління земельними
ресурсами. Розроблено методичні підходи до оцінювання ефек-
тивності інформаційних систем управління земельними ресурса-
ми. Здійснено аналіз сучасного стану та проблем інформаційного
забезпечення управління земельними ресурсами в Україні. Роз-
роблено структурну схему функціонування єдиного інформацій-
ного простору управління земельними ресурсами. Запропонова-
но інтегровану модель системи інформаційного забезпечення
управління земельними ресурсами. Вдосконалено науково-мето-
дичний підхід до інфраструктурного забезпечення інтегрованої
земельно-інформаційної системи, а також науково-методичні під-
ходи до формування семантичної бази даних інформаційного
забезпечення управління земельними ресурсами. Розвинуто на-
прями підвищення інформаційної місткості фінансової та статис-
тичної звітності у сфері землекористування. Обгрунтовано мето-
дичні положення геоінформаційного забезпечення нормативної
грошової оцінки сільськогосподарських земель.

Шифр НБУВ: РА445013
2.У.391. Земельні відносини в умовах формування ринко-

вого обігу земель сільськогосподарського призначення: авто-
реф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03 / С. В. Лойко; Націо-
нальна академія аграрних наук України, «Інститут аграрної
економіки», національний науковий центр. – Київ, 2021. –
20 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено теоретичні та методичні засади, розроблено прак-
тичні рекомендації щодо розвитку земельних відносин в умовах
формування ринкового обігу земель сільськогосподарського при-
значення. Узагальнено наукові підходи провідних вчених щодо
визначення суті «земельних відносин». Встановлено, що земель-
ні відносини є визначальними у всій системі виробничих відно-
син національної економіки країни. Вони становлять основу про-
довольчої безпеки країни, сприяють розширенню експортного
потенціалу України та забезпечують створення відповідних умов
життя у сільській місцевості. З’ясовано, що розвиток земельних
відносин в аграрному секторі економіки України нерозривно по-
в’язаний з орендою земель. Сільськогосподарські підприємства
залучають у виробництво 90 % сільськогосподарських угідь на
умовах оренди. У сучасних умовах оренда земель стала важли-
вим чинником матеріальної підтримки значної частини мешкан-
ців сіл через механізм орендної плати за земельні частки (паї),
створює передумови для концентрації виробництва.

Шифр НБУВ: РА448534
2.У.392. Соціально-економічні основи розвитку відносин

власності на землю в аграрному секторі економіки: монографія
/ В. І. Сапич. – Суми: Литовченко Є. Б., 2019. – 279 с.:
рис., табл. – Бібліогр.: с. 253-279. – укp.

Розкрито методологічні принципи дослідження та економічний
зміст відносин власності на землю. Встановлено закономірності
трансформації відносин власності на землю в процесі їх еволю-
ції. Обгрунтовано модифікацію механізму дії рентних відносин,
а також причини утворення абсолютної ренти в сучасних умо-
вах. Проаналізовано становлення в Україні багатоукладного аг-
рарного сектору, впровадження орендних відносин та стану ре-
алізації потенціалу відносин власності на землю. Розглянуто
ключові чинники здійснення права власності селян на землю:
рівень дохідності суб’єктів земельних відносин, стан конкурент-
ного середовища, напрями державної підтримки структурних
змін у землекористуванні, а також значення земельних відносин
для вирішення соціальних проблем села. Розроблено концепту-
альну модель реалізації потенціалу відносин власності на землю
в аграрному секторі економіки.

Шифр НБУВ: ВА852431

Економіка сільськогосподарського підприємства

2.У.393. Гармонізація економічних інтересів аграрних під-
приємств та держави: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04 / Н. С. Бобро; Приватний ВНЗ «Європейський уні-
верситет». – Київ, 2021. – 23 с.: рис., табл. – укp.

Здійснено комплексне обгрунтування теоретико-методологіч-
них засад і практичних підходів щодо гармонізації економічних
інтересів аграрних підприємств і держави. Розкрито суть еконо-
мічних інтересів аграрних підприємств та держави. Виявлено
особливості гармонізації економічних інтересів аграрних підпри-
ємств і держави. Розроблено науково-методичні підходи до оці-
нювання впливу зовнішнього середовища на процеси гармоніза-
ції економічних інтересів аграрних підприємств і держави. Оха-
рактеризовано тенденції розвитку аграрних підприємств. Розгля-
нуто державне регулювання розвитку аграрних підприємств у
контексті гармонізації їх економічних інтересів з державою.
Проведено оцінювання впливу зовнішнього середовища на гар-
монізацію економічних інтересів аграрних підприємств та держа-
ви. Запропоновано стратегічні напрями гармонізації економічних
інтересів аграрних підприємств та держави, репродуктивний ме-
ханізм гармонізації економічних інтересів аграрних підприємств
та держави та модель впливу інноваційно-інвестиційного середо-
вища на гармонізацію економічних інтересів аграрних підпри-
ємств та держави. Розраховано прогнозну стійкість рівня гармо-
нізації економічних інтересів аграрних підприємств з інститута-
ми державно-приватного партнерства на 2020 – 2024 рр.

Шифр НБУВ: РА448386
2.У.394. Гармонізація інноваційного розвитку підприємств

аграрного сектору в умовах інституційних змін: автореф.
дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / С. Ю. Соколюк; Приватний
ВНЗ «Європейський університет». – Київ, 2020. – 39 с.: рис.,
табл. – укp.

Дисертацію присвячено вдосконаленню теоретичних поло-
жень, розробленню науково-методичних підходів та практичних
рекомендацій щодо гармонізації інноваційного розвитку підпри-
ємств аграрного сектора в умовах інституційних змін. Визначено
теоретичні основи гармонізації інноваційної діяльності підпри-
ємств аграрного сектора економіки. Досліджено категоріально-
понятійний апарат гармонізації. Розроблено структурно-логічну
послідовність оцінки гармонійного інноваційного розвитку під-
приємств аграрного сектора, яка є основою методики оцінки
інноваційного розвитку підприємств аграрно-промислового ви-
робництва, що надаватиме змогу приймати рішення про доціль-
ність такого розвитку, починаючи з ранніх етапів. Відповідно до
одержаного значення інтегрального показника більшість підпри-
ємств аграрного сектора Черкаської обл., які здійснювали інно-
ваційну діяльність протягом останніх років, належать до групи
з середнім рівнем інноваційної активності. Це свідчить про деяку
невідповідність їх статусу інноваційно активного підприємства.
Розроблено інноваційну доктрину економічного розвитку аграр-
ного сектора економіки, що передбачає новий підхід до форму-
вання стратегії економічного розвитку, яка грунтується на під-
тримці аграрного сектора економіки з урахуванням інновацій,
людських ресурсів, проблем екологізації, тобто дані елементи
розвитку повинні створювати єдність, а не розглядатись як окре-
мі складові розвитку аграрного сектора. Запропоновано меха-
нізм державного регулювання і підтримки інноваційної діяльно-
сті у межах підприємств агросектора. Проведене дослідження із
застосуванням економіко-математичного моделювання, яке поля-
гає в оцінці можливості більш раціонального використання сіль-
ськогосподарських земель підприємствами аграрного сектора,
надало змогу забезпечити вивільнення аграрних земель в обро-
бітку, так і збільшення обсягу їх валового виторгу, оптимізувати
витрати на ресурсне забезпечення діяльності сільгосппідпри-
ємств через раціональне використання ресурсного потенціалу та
уникнення економічно недоцільних напрямів діяльності, що ви-
магають залучення додаткових ресурсів. Здійснено кластерний
аналіз результативності інвестиційно-інноваційної діяльності під-
приємств аграрного сектора. Проведення кластерного аналізу на-
дало змогу уточнити рекомендації стосовно інноваційної стратегії
підприємств, залучаючи вибрані рекомендації з кількох груп
стратегії їх розвитку. Розроблено стратегію розвитку на засадах
екологізації аграрно-промислового виробництва, тобто комплек-
су дій і методів управління інноваційною діяльністю органічних
субТєктів підприємництва, що забезпечують їх конкурентні пе-
реваги на інноваційній основі в умовах кластеризації.

Шифр НБУВ: РА445330
2.У.395. Економічне оцінювання розвитку зовнішньоеконо-

мічної діяльності підприємств аграрного сектору: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / В. В. Федюк; Національна
академія аграрних наук України, Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки». – Київ, 2021. – 20 с.: рис.,
табл. – укp.

На основі теоретичного узагальнення сучасних економічних
концепцій управління, теорії систем та інформатизації, а також
практики їх використання в системі менеджменту підприємств
запропоновано нове вирішення наукової проблеми, а саме –
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удосконалення існуючих і розроблення нових теоретичних і ме-
тодико-прикладних положень з економічного оцінювання розвит-
ку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сек-
тору. Доведено, що зовнішньоекономічну діяльність підприєм-
ства доцільно розглядати як економічне явище і як процес, тобто
під нею слід розуміти цілісну систему заходів щодо довгостро-
кових дій, спрямованих на розвиток сукупності виробничо-фі-
нансових, організаційно-економічних і оперативно-комерційних
функцій підприємства, зміцнення позицій на зовнішніх ринках,
задоволення запитів споживачів та досягнення поставлених ці-
лей з урахуванням конкурентних переваг та впливу комплексу
внутрішніх і зовнішніх факторів.

Шифр НБУВ: РА448530
2.У.396. Ефективність виробництва молока у сільськогоспо-

дарських підприємствах на засадах сталого розвитку: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / В. П. Колоша; Національ-
на академія аграрних наук України, «Інститут аграрної еконо-
міки», національний науковий центр. – Київ, 2021. – 19 с.:
табл. – укp.

Узагальнено теоретичні аспекти та практичні проблеми підви-
щення ефективності виробництва молока в сільськогосподар-
ських підприємствах. Запропоновано авторське тлумачення по-
нять «економічна ефективність», «сталість розвитку сільських
територій». Запропоновано авторський підхід щодо визначення
коефіцієнта відносної ефективності витрат, коефіцієнта варіації
прогнозних значень. Досліджено стан та тенденції розвитку ви-
робництва молока в сільськогосподарських підприємствах Хар-
ківської та Чернігівської обл. Здійснено оцінку впливу рівня
інтенсивності виробництва молока, концентрації та спеціалізації
у сільськогосподарських підприємствах. Визначено оптимальні
параметри у співвідношенні «рівень витрат на 1 голову – рен-
табельність», «питома вага молока у структурі товарної продук-
ції – прибуток на 1 голову», «питома вага молока у структурі
товарної продукції – рентабельність виробництва». Обгрунто-
вано вплив рівня розвитку молочного скотарства на формування
сталості розвиту сільських територій.

Шифр НБУВ: РА448537
2.У.397. Ефективність проєктів виробництва енергетичної

верби у сільськогосподарських підприємствах: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Т. М. Станько; Львівський
нац. аграр. ун-т. – Львів, 2021. – 20 с.: табл., рис. – укp.

Розв’язано науково-прикладну задачу визначення ефективно-
сті проєктів вирощування енергетичної верби у сільськогоспо-
дарських підприємствах на основі розроблених моделей поетап-
ного закладання культури з врахуванням періодичності збору
біомаси та площі плантації. Запропоновано поняття моделей ор-
ганізації виробництва енергетичної верби. Проведено інвестицій-
ний аналіз ефективності проєктів виробництва енергетичної вер-
би на основі розроблених моделей. Визначено, що реалізація
VI моделі організації виробництва енергетичної верби є найви-
гіднішою з інвестиційного погляду. Досліджено показники еко-
номічної ефективності біоенергетичного проєкту для розробле-
них моделей організації виробництва верби. Встановлено, що
реалізація VI моделі забезпечує одержання найвищих значень
прибутку та рівня рентабельності.

Шифр НБУВ: РА448640
2.У.398. Інноваційні маркетингові та комерційні технології

збуту продукції аграрних підприємств: теорія, методологія,
практика: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04
/ О. М. Гіржева; Сумський нац. аграр. ун-т. – Суми,
2021. – 36 с.: табл., рис. – укp.

Обгрунтовано теоретично-методологічні, методичні та при-
кладні засади, а також розроблено практичні рекомендації щодо
вирішення важливої наукової проблеми управління збутовою ді-
яльністю аграрних підприємств на основі впровадження марке-
тингових та комерційних інновацій в технології збуту продукції
на цільових ринках. Визначено кількісні характеристики конку-
рентної ситуації та розвитку інфраструктури ринку продукції
аграрних підприємств. Ідентифіковано ресурсні аспекти забезпе-
чення ефективності виробничо-збутової діяльності аграрних під-
приємств. Визначено нaпpями та інcтpумeнти pозвитку мapкe-
тингово-збутових систем aгpapних підпpиємcтв. Окреслено шля-
хи та особливості підвищeння eфeктивноcті мapкeтингово-збуто-
вої діяльноcті аграрних підприємств. Виконано оцінку потeнці-
aлу pозвитку мapкeтингово-збутової діяльноcті аграрних підпри-
ємств. Визначено стpaтeгічні aльтepнaтиви інноваційного pозвит-
ку мapкeтингово-збутової діяльноcті аграрних підприємств. Об-
грунтовано концепцію побудови механізму управління маркетин-
гово-збутовою діяльністю аграрних підприємств, в основі якої
лежить поєднання інноваційних інструментів створення та імпле-
ментації маркетингових та комерційних технологій здійснення
збутової діяльності, які грунтуються на формалізації процедур
прийняття та реалізації стратегічних, тактичних та оперативних
рішень залежно від результатів оцінки стану та тенденцій цільо-
вих ринків у співставленні з оцінками виробничого та комерцій-
ного потенціалу аграрних підприємств. Виконано обгрунтування
методологічних засад оцінки впливу ринкової кон’юнктури та
структури цільових об’єктових ринків на результати збутової
діяльності аграрних підприємств, в основі якого лежить оціню-

вання ступеня конкурентного розвитку цільових риків з вико-
ристанням інтегральних показників ступеня реалізації економіч-
них інтересів функціонально-відокремлених груп їх суб’єктів,
які враховують структуру та довжину каналів ринкового розпо-
ділу продукції, ступінь домінування економічних інтересів су-
б’єктів конкурентних відносин, досяжні обсяги та рівні цін ре-
алізації основних видів продукції. Ідентифіковано процедури
оцінки, аналізу та вибору стратегічних альтернатив в процесі
створення та імплементації маркетингових і комерційних техно-
логій збуту продукції аграрних підприємств, в основі яких ле-
жить використання існуючого переліку оціночних та прогнозних
показників реалізації відповідних управлінських рішень враху-
ванням результатів визначення характеру змін виробничого та
комерційного потенціалу аграрного підприємства в процесі
здійснення зрушень в управлінні збутовою діяльністю.

Шифр НБУВ: РА448592
2.У.399. Маркетингові стратегії аграрних підприємств в

умовах сталого розвитку: теорія, методологія, практика: авто-
реф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / Т. В. Устік; Сумський
нац. аграр. ун-т. – Суми, 2020. – 36 с.: табл., рис. – укp.

Розроблено теоретико-методологічні та прикладні положення
та практичні рекомендацій з генерування та імплементації мар-
кетингових стратегій аграрних підприємств, орієнтованих на за-
безпечення сталого характеру його економічного розвитку. Впо-
рядковано понятійно-категоріальний апарат досліджень марке-
тингу та збуту продукції аграрних підприємств. Виконано оцін-
ку комерційного потенціалу аграрних підприємств в умовах їх
маркетингового середовища. Обгрунтовано методичні підходи
щодо оцінки стратегічних альтернатив при розробці та імплемен-
тації стратегій маркетингу та збуту продукції аграрних підпри-
ємств. Ідентифіковано напрями розвитку маркетингової діяльно-
сті аграрних підприємств та розроблено організаційно-економіч-
ний інструментарій їх реалізації. Обгрунтовано інтеграційні
стратегії підвищення ефективності маркетингової діяльності аг-
рарних підприємств. Доведено системний характер впливу кон-
курентних та кон’юнктурних факторів здійснення маркетингової
та збутової діяльності аграрних підприємств на основі формалі-
зації методичних підходів щодо оцінки ефективності функціону-
вання маркетингових каналів просування та комерційних кана-
лів ринкового розподілу продукції, а також співставлення вка-
заних оцінок з результатами ідентифікації збутових можливос-
тей підприємства. Обгрунтовано концептуальні засади побудови
та функціонування систем стратегічного управління маркетинго-
вою діяльністю шляхом імплементації інструментарію здійснення
й обслуговування маркетингових заходів в процесі здійснення
виробничо-комерційної діяльності, що дозволяє дотримуватися
принципів емерджентності, гнучкості, адаптивності та адитивно-
сті маркетингово-збутових систем аграрних підприємств. Об-
грунтовано методологічні засади виконання оцінки ефективності
функціонування каналів ринкового розподілу сільськогосподар-
ської продукції та використання аграрними підприємствами ка-
налів просування в процесі управління маркетинговою діяльніс-
тю, в основу яких покладено ідентифікацію системних ознак
впливу конкурентних характеристик цільових ринків збуту на
формування та реалізацію можливостей мобілізації комерційного
та маркетингового потенціалу аграрних підприємств з подаль-
шим визначенням типології та сутнісного наповнення обраних на
критерії раціональності відповідних потенційним можливостям
маркетингових стратегій підприємств.

Шифр НБУВ: РА448582
2.У.400. Механізми реструктуризації в системі інтеграцій-

них відносин аграрних підприємств: автореф. дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.04 / С. І. Глущенко; Сумський нац. аграр.
ун-т. – Суми, 2021. – 18 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано теоретичні, методичні та практичні засади фор-
мування механізмів підвищення рівня економічної ефективності
функціонування аграрних підприємств за допомогою інструмен-
тів реструктуризації в умовах розвитку інтеграційних процесів.
Здійснено систематизацію економічних та нормативно-правових
основ реструктуризації аграрних підприємств, визначено харак-
теристики розвитку інтеграційних процесів у вітчизняному агро-
промисловому виробництві. Обгрунтовано елементний склад
інструментарію підвищення концентрації капіталу суб’єктів сфе-
ри виробництва сільськогосподарської продукції. Проаналізова-
но динаміку участі вітчизняних аграрних підприємств в інтегра-
ційних процесах. Виконано оцінку ефективності діяльності аг-
рарних підприємств-учасників інтеграційних утворень та еконо-
мічних наслідків реструктуризації аграрних підприємств. На ос-
нові сучасного інструментарію наукових досліджень обгрунтова-
но сценарії підвищення концентрації виробництва та капіталу в
умовах розвитку інтеграційних процесів в сільському господар-
стві, організаційно-економічний механізм реструктуризації аг-
рарних підприємств-учасників інтеграційних процесів, а також
виконано оцінку ефективності процедур реструктуризації сіль-
ськогосподарських підприємств.

Шифр НБУВ: РА448583
2.У.401. Організаційно-економічне забезпечення інновацій-

ного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в умовах
конкурентного середовища: автореф. дис. ... д-ра екон. наук:
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08.00.04 / Л. М. Уніят; Тернопільський нац. екон. ун-т. –
Тернопіль, 2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано та розвинуто теоретичні, методологічні, органі-
заційні і прикладні положення щодо забезпечення інноваційного
розвитку підприємств агропромислового бізнесу в умовах конку-
рентного середовища. Запропоновано комплексну методику оці-
нювання різних видів ефективності агропромислового бізнесу.
Вдосконалено систему ресурсозбереження, спрямовану на змен-
шення витрат на всіх етапах виробництва продукції рослинниц-
тва і тваринництва, її переробки та раціональне використання й
економію земельних, технологічних, енергетичних, матеріаль-
них, фінансових та інших виробничих ресурсів. Проведено оцін-
ку проєктів із використання сонячної енергії різної потужності
на підприємствах у різних умовах сонячної інсоляції України.
Здійснено оптимізацію ефективних параметрів виробництва біо-
дизеля у підприємстві з інтенсивним рівнем господарювання.
Вдосконалено організацію механізму державного регулювання та
підтримки інноваційного розвитку підприємств агропромислово-
го бізнесу на партнерських засадах співпраці: влада, підприєм-
ства та науково-дослідні установи. Запропоновано комплексну
систему управління процесами забезпечення технологічних інно-
вацій на виробництві сільськогосподарської і харчової продукції,
її збуту з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Шифр НБУВ: РА445172
2.У.402. Організаційно-економічні засади інвестиційної ді-

яльності сільськогосподарських підприємств в умовах ринко-
вих трансформацій: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04
/ О. Т. Левандівський; Львівський нац. аграр. ун-т. – Львів,
2021. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто теоретико-методологічні та прикладні аспекти ін-
вестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств в умо-
вах ринкових трансформацій. Сформовано методологію дослі-
дження. Обгрунтовано модель впливу зовнішніх і внутрішніх
факторів на результати інвестиційної діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств. Визначено тенденції розвитку сільсько-
господарських підприємств в умовах ринкових трансформацій,
проведено оцінку ефективності діяльності цих підприємств, до-
сліджено їх вплив на діяльність територіальних громад. Удоско-
налено систему інвестиційного забезпечення сільськогосподар-
ських підприємств та розроблено заходи для поліпшення їх ма-
теріально-технічного забезпечення. Складено прогноз основних
показників діяльності сільськогосподарських підприємств. За-
пропоновано інвестиційний механізм для цих підприємств в умо-
вах ринкових трансформацій, розроблено заходи щодо стимулю-
вання розвитку аграрного сектора.

Шифр НБУВ: РА448702
2.У.403. Розвиток та організаційно-економічна соціалізація

підприємництва на селі: теорія, методологія, практика: авто-
реф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / А. А. Дюк; Вінниць-
кий нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2021. – 40 с.: рис.,
табл. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методологічні засади та практики
розвитку, організаційно-економічної соціалізації підприємництва
на селі в умовах трансформаційних перетворень і формування
багатоукладної економіки. Розкрито суть підприємництва з пред-
ставленням методичних характеристик еволюції його теорії.
Встановлено чинники організаційно-економічної соціалізації під-
приємництва за такими ефектами: соціальної діяльності, соціаль-
них витрат виробництва, соціальної відповідальності, соціальної
ефективності, спеціалізації. Здійснено науково-обгрунтований
аналіз архітектоніки розвитку підприємництва на селі в умовах
транзитивності національної господарської системи. Визначено
зміни соціально-економічної результативності розвитку сільсько-
господарських підприємств за основними соціально-економічни-
ми показниками. Охарактеризовано організаційно-економічні
форми й інституційні практики соціалізації підприємництва.
Розроблено концепти вдосконалення механізму розвитку й орга-
нізаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі на за-
садах сталого розвитку.

Шифр НБУВ: РА448292
2.У.404. Управління ефективністю функціонування оборот-

них активів сільськогосподарських підприємств: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Г. О. Нагаєва; Сумський
нац. аграр. ун-т. – Суми, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано теоретично-методичні та прикладні засади під-
вищення ефективності функціонування оборотних активів сіль-
ськогосподарських підприємств та управління ними в умовах
ресурсної й інформаційної обмеженості. Ідентифіковано еконо-
мічну сутність оборотних активів як об’єкта управління в мене-
джменті сільськогосподарського підприємства. Визначено прин-
ципи організації управління оборотними активами, їх класифі-
кацію та типологію. Обгрунтовано методичні засади оцінювання
ефективності використання оборотних активів сільськогосподар-
ських підприємств. Окреслено склад, структуру та критерії ра-
ціонального використання оборотних активів сільськогосподар-
ських підприємств. Визначено особливості фінансування оборот-
них активів у контексті забезпечення фінансової стійкості сіль-
ськогосподарського підприємства. Обгрунтовано організаційно-
економічну модель оцінки використання оборотних активів сіль-

ськогосподарських підприємств за експертним методом. Окрес-
лено особливості інформаційного забезпечення прийняття управ-
лінських рішень у сфері функціонування оборотних активів
сільськогосподарських підприємств. Обгрунтовано концептуаль-
ні засади управління оборотними активами сільськогосподар-
ських підприємств, в основі яких лежить системне застосування
комплексу заходів, орієнтованих на підвищення економічної
ефективності функціонування підприємств, які грунтуються на
здійсненні організаційних змін у системах планування, техноло-
гічного забезпечення виробничих процесів, управління персона-
лом, а також на впровадженні прогресивних систем бюджетуван-
ня та контролю формування, розміщення і відтворення оборот-
них активів підприємства. Визначено архітектоніку системи
управління оборотними активами сільськогосподарських підпри-
ємств на основі застосування функціонального й інструменталь-
ного підходів до їх побудови із подальшим упровадженням тех-
нологічної послідовності етапів аналізу наявних оборотних акти-
вів, визначення цільового призначення складових оборотних ак-
тивів, забезпечення ефективного використання оборотних акти-
вів, організації контролю за станом та ефективністю використан-
ня ресурсів, вкладених в оборотні активи, з огляду на стабіліза-
цію та підвищення рівня економічної ефективності діяльності
підприємства, а також створення умов для адаптації вказаних
систем управління до існуючих умов господарювання.

Шифр НБУВ: РА445080
2.У.405. Управління кадровою безпекою аграрних підпри-

ємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / В. М. Ку-
репін; Сумський нац. аграр. ун-т. – Суми, 2021. – 19 с.:
рис., табл. – укp.

Здійснено теоретичне узагальнення та одержано нове вирішен-
ня важливого наукового завдання щодо наукового обгрунтування
теоретично-методичних та прикладних засад управління кадро-
вою безпекою аграрних підприємств. Обгрунтовано концептуаль-
ні засади дотримання кадрової безпеки на підприємстві. Іденти-
фіковано стратегії дотримання кадрової безпеки на підприємстві.
Обгрунтовано концептуальні засади дотримання кадрової безпе-
ки на підприємстві, в основі яких лежить система заходів, ва-
желів та інструментів запобігання кадровим ризикам та загро-
зам, інтеграція правил, алгоритмів та процедур управління пер-
соналом в загальну систему менеджменту підприємства, створен-
ня динамічних систем мотивації та стимулювання персоналу з
огляду на компенсацію негативних проявів його економічної по-
ведінки в процесі виконання виробничих та управлінських функ-
цій та обов’язків. Визначено методичні засади визначення рівня
відповідності персоналу аграрних підприємств завданням реалі-
зації програм розвитку, впровадження виробничо-технологічних
та комерційних інновацій, створення передумов для елімінуван-
ня кадрових ризиків з подальшим встановленням на цій основі
інтегрального показника дотримання кадрової безпеки підприєм-
ства. Запропоновано методичний підхід до оцінки рівня кадрової
безпеки аграрних підприємств, в основу якого покладено ком-
плексну оцінку впливу ризикових факторів дотримання підпри-
ємством кадрової безпеки, яка здійснюється з використанням
сучасних методів аналізу зовнішнього середовища, експертного
оцінювання внутрішньо-організаційних тенденцій управління
персоналом та економіко-статистичного оцінювання динаміки
рівня кадрової безпеки підприємства. Виконано ідентифікацію
факторів дотримання кадрової безпеки підприємства на основі
застосування типології кадрових ризиків та загроз в розрізі
функціональних та інструментальних сфер управління персона-
лом, а саме: планування потреби в персоналі, відборі та наймі
персоналу, оцінці та атестації персоналу, розвитку персоналу,
мотивації та стимулюванні персоналу, вивільненні персоналу.
Розвинуто наукове тлумачення суті поняття «кадрова безпека
підприємства» шляхом розгляду цього явища якості складової
економічної безпеки, яке характеризує такий стан системи
управління підприємством, який надає змогу останньому повною
мірою забезпечувати виробничо-комерційний процес трудовими
ресурсами згідно кваліфікаційних, кількісних та поведінкових
вимог, а також виключає можливість дій персоналу підприєм-
ства, які йдуть в розріз з політикою ведення основної діяльності
та реалізацією стратегій і програм розвитку.

Шифр НБУВ: РА448584
2.У.406. Управління конкурентним потенціалом суб’єктів

агробізнесу в системі інноваційно-інвестиційного розвитку:
теорія, методологія, практика: автореф. дис. ... д-ра екон. наук:
08.00.04 / А. М. Орел; Сумський нац. аграр. ун-т. – Суми,
2020. – 36 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено наукову проблему розроблення та реалізації мето-
дології управління конкурентним потенціалом в системі іннова-
ційно-інвестиційного розвитку. Запропоновано нове бачення
змісту конкурентного потенціалу суб’єктів агробізнесу та мето-
дології управління ним. Розглянуто еволюцію концепцій конку-
ренції у світовій економічній думці. Визначено вирішальні риси
конкуренції в рамках провідних економічних наукових шкіл.
Розглянуто зміст потенціалу підприємства та запропоновано йо-
го розуміння як множини ресурсів, можливостей, ключових ком-
петенції і резервів які використовуються або можуть бути викорис-
тані для досягнення поставлених цілей. Здійснено узагальнення
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існуючих підходів до розуміння конкурентного потенціалу. Ви-
значено зміст конкурентного потенціалу як сукупність конку-
рентних переваг підприємства, множину резервів, частину за-
гального потенціалу підприємства, засоби досягнення конкурент-
них цілей, джерела забезпечення високого конкурентного стату-
су, сукупність можливостей підприємства і здатність використо-
вувати ресурси та можливості. Представлено структуру конку-
рентного потенціалу з використанням інструментарію кіл Ейле-
ра. Доведено необхідність розуміння ефективності конкурентно-
го потенціалу як співвідношення його використаної частини до
загальної. Проаналізовано методику комплексного дослідження
конкурентних переваг підприємства. Здійснено аналіз дослі-
джень щодо особливостей інвестиційної діяльності суб’єктів аг-
робізнесу. Запропоновано пріоритетні напрями інвестування, які
відповідають критерію інноваційності. Запропоновано структуру
конкурентного потенціалу суб’єкта агробізнесу, яка включає
внутрішні та зовнішні складові. Внутрішні складові відобража-
ють спроможність підприємства як соціально-економічної систе-
ми створювати бажанні властивості готової продукції. Зовнішні
складові об’єднують ресурсний і ринковий потенціал. Запропо-
новано інструментарій управління конкурентним потенціалом,
який включає: принципи, процес, функції, цілі, етапи.

Шифр НБУВ: РА445642
2.У.407. Управління потенціалом в конкурентному середо-

вищі підприємств агропромислового виробництва: теорія, ме-
тодологія, практика: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04
/ В. І. Пілявський; Полтавська державна аграрна академія. –
Полтава, 2021. – 39 с.: рис., табл. – укp.

Вирішено важливу наукову проблему щодо розробки й обрун-
тування теоретико-методологічних, науково-методичних та при-
кладних засад управління потенціалом в конкурентному середо-
вищі підприємств агропромислового виробництва. Охарактери-
зовано суть потенціалу підприємства, його конкурентного сере-
довища та конкурентних переваг, розглянуто внутрішню будову
основних складових потенціалу та показано вплив середовища
на його формування і розвиток. Розкрито потенціал підприєм-
ства агропромислового виробництва як об’єкта управління, взає-
мозв’язки складових та їх взаємодію. Розроблено метод еконо-
мічної діагностики та графоаналітичні моделі управління трудо-
вим потенціалом. Проаналізовано стан та результати виробниц-
тва продовольства, оцінено сировинну й ресурсну базу агропро-
мислового виробництва та визначено сильні і слабкі сторони
використання потенціалу в конкурентному середовищі управлін-
ня підприємствами агропромислового виробництва. Розроблено
методичний підхід вибору конкурентних стратегій, механізми
управління, план організації інтегральної комп’ютерної мережі
та оцінки ризиків в управлінні потенціалом підприємств агро-
промислового виробництва. Запропоновано використання аут-
сорсингу, венчурне інвестування та формування системи моніто-
рингу праці в управлінні потенціалом підприємств агропромис-
лового виробництва.

Шифр НБУВ: РА448519
2.У.408. Формування конкурентної стратегії агропромисло-

вих підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04
/ І. І. Божидай; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України. – Київ, 2021. – 24 с.: табл., рис. – укp.

Дисертацію присвячено питанням поглибленого вивчення та
обгрунтування теоретико-методичних засад формування конку-
рентної стратегії агропромислових підприємств України. Розкри-
то науково-теоретичну суть стратегій, обрунтовано систему
ієрархії стратегій диверсифікованого підприємства, розширено
поняття «конкурентна стратегія», упорядковано класифікаційну
систему стратегій. Запропоновано концептуальний підхід до про-
цесу формування конкурентної стратегії підприємства та сфор-
мовано відповідний йому науково-методичний підхід. Проаналі-
зовано стан та визначено особливості розвитку аграрного сектора
України. Обгрунтовано критерії класифікації та узагальнено
класифікаційну систему агропромислових підприємств. Сформо-
вано групи однорідних агропромислових підприємств за допомо-
гою кластерного аналізу, відповідно до яких побудовано матри-
цю конкурентних стратегій. Змодельовано пріоритетні шляхи
розвитку підприємств на засадах бенчмаркінгу та оцінки рівня
їх конкурентоспроможності. Визначено пріоритетний вектор роз-
витку для групи підприємств «Агротрейд», обгрунтовано доціль-
ність переходу до I-cluster та ефективність від впровадження
запропонованої конкурентної стратегії, сформовано систему
адаптивних заходів, що визначають перспективний план розвитку.

Шифр НБУВ: РА448707
2.У.409. Функціонування систем моніторингу і контролю в

менеджменті підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04 / І. М. Гаврилко; Сумський нац. аграр. ун-т. –
Суми, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методичні засади та розроблено прак-
тичні рекомендації з побудови і функціонування систем моніто-
рингу та контролю в менеджменті аграрних підприємств. Вивче-
но генезис наукових позицій щодо тлумачення дефініцій «моні-
торинг» і «контроль» у менеджменті підприємств. Обгрунтовано
концептуальні засади побудови та функціонування систем моні-
торингу і контролю в менеджменті аграрних підприємств, основу

яких складає декомпозиція функції контролю з ідентифікацією
моніторингу в ролі її ключової складової з огляду на універсаль-
ність та орієнтацію на визначення характеристик зовнішнього і
внутрішнього середовища, неперервне здійснення спостережень,
з окресленням конфігурації задіяних елементів системи мене-
джменту підприємства у процесі формування вказаних систем і
формалізацією функціонального навантаження відповідних під-
розділів підприємства. Обгрунтовано наукове тлумачення дефі-
ніцій «моніторинг» і «контроль» як функцій, які передбачають
виконання процесів ідентифікації параметрів, ознак, характерис-
тик та індикаторів стану внутрішнього і зовнішнього середовища
підприємства, джерел інформації для підтримки прийняття та
виконання управлінських рішень, а також процедур спостере-
ження за ідентифікованими характеристиками з метою збалансо-
ваного функціонування системи управління підприємством і за-
безпечення його діяльності та розвитку. Розвинуто організацій-
но-економічні засади реалізації контрольної функції менеджмен-
ту аграрних підприємств шляхом формалізації функцій елемен-
тів системи управління, задіяних у здійсненні моніторингу та
контролю, а також побудови відповідних функціональних сис-
тем у структурі управління підприємством. Розроблено й апро-
бовано методичний підхід щодо ідентифікації залежності рівня
економічної ефективності основної діяльності аграрних підпри-
ємств від організації виконання контрольних функцій їх мене-
джментом, який засновується на визначенні ступеня повноти па-
раметрів, що застосовуються у процесі моніторингу та контролю
з урахуванням характеристик підсистеми реагування на виявлені
відхилення показників від запланованих або прогнозних зна-
чень. Виконано обгрунтування архітектури й архітектоніки сис-
тем моніторингу та контролю в менеджменті аграрних підпри-
ємств шляхом чіткої ідентифікації функцій, процесів і процедур
збирання й обробки управлінської інформації, необхідної для
підтримки прийняття рішень в управлінні основною діяльністю
та розвитком підприємства, а також інтеграції вказаних підсис-
тем в існуючу систему менеджменту підприємства.

Шифр НБУВ: РА445082

Економіка окремих галузей сільського господарства

2.У.410. Механізми та біржовий інструментарій ефективно-
го функціонування ринку зерна: автореф. дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.03 / А. С. Подсоха; Сумський нац. аграр. ун-т. –
Суми, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методичні положення та поглиблено
організаційно-економічні механізми ефективного функціонуван-
ня товарного біржового ринку зерна в Україні. Розкрито теоре-
тичну суть і складові товарного біржового ринку сільськогоспо-
дарської сировини. Обгрунтовано організаційно-економічний ме-
ханізм ефективного функціонування товарного біржового ринку
зерна в Україні. Визначено основні методичні підходи до оцінки
використання торгових стратегій на товарному біржовому ринку.
Оцінено сучасний стан біржового ринку сільськогосподарської
продукції в Україні та світі. З’ясовано економічну суть і поглиб-
лено розуміння змістового наповнення визначення поняття «тор-
гова стратегія». Визначено методичний інструментарій забезпе-
чення ефективного функціонування товарного біржового ринку.
Розвинуто прийоми та підходи до управління ціновими ризика-
ми учасників біржового товарного ринку. Виконано комплексну
оцінку основних напрямів розвитку біржового товарного ринку
через використання торгових стратегій. Обгрунтовано концепту-
альні засади формування та розвитку організаційно-економічно-
го механізму ефективного функціонування товарного біржового
ринку зерна, що передбачають застосування комплексу заходів
по реалізації моделі організованого та регульованого зернового
ринку, основними якісними характеристиками якого є: задоволе-
ний попит на всі види зерна, організаційне об’єднання всіх учас-
ників ринку в цільну децентралізовану економічну систему, по-
будова економічних зв’язків між ринковими суб’єктами переваж-
но на договірній довгостроковій основі; зростання частки висо-
коорганізованих форм торгівлі, втручання держави в діяльність
суб’єктів ринку з розвиненим механізмом адміністративного,
правового й економічного регулювання. Визначено теоретико-ме-
тодичні засади формування організаційно-економічної моделі
ефективного функціонування товарного біржового ринку Украї-
ни, яка спрямована на ефективне регулювання оптового ринку
сільськогосподарської продукції, в цілому та створення системи
саморегулювання такого ринку, що забезпечить активізацію обо-
роту продукції і грошових коштів на біржових торгах, ліквіда-
цію економічних умов існування тіньового ринку, сприятиме не-
обхідному підвищенню ефективності виробництва та реалізації
продукції на біржовому ринку, стабілізації аграрного сектора, а
також створення системи ефективного державного регулювання
рівня ринкових цін на сільськогосподарську продукцію, продо-
вольство та споживані аграрним сектором матеріально-технічні
ресурси.

Шифр НБУВ: РА445081
2.У.411. Організаційно-економічні засади виробництва на-

сіння добазових категорій зернових колосових культур у
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науково-дослідних установах України: автореф. дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.04 / І. М. Данилко; Національна академія
аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут
аграрної економіки». – Київ, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто питання удосконалення організаційно-економічних
засад виробництва насіння добазових категорій зернових колосо-
вих культур у науково-дослідних установах України. Обгрунто-
вано науковий підхід до формування організаційно-економічних
основ виробництва насіння зернових колосових культур, зокре-
ма, визначено організаційні й економічні механізми виробництва
та реалізації насіння добазових категорій зернових колосових
культур науково-дослідними установами та суб’єктами приватно-
го підприємництва, узагальнено зарубіжний досвід регулювання
виробництва насіння зернових колосових культур. Досліджено
стан розвитку суб’єктів насінництва та ринку насіння зернових
колосових культур, узагальнено організаційно-економічні меха-
нізми просування сортів зернових колосових культур зарубіжної
селекції на ринки України, визначено особливості організаційно-
економічного забезпечення виробництва добазового насіння зер-
нових колосових культур в НДУ.

Шифр НБУВ: РА448531
2.У.412. Удосконалення методів та розроблення віртуаль-

ного засобу оцінювання якості продукції овочівництва: авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.02 / І.-М. В. Мідик; Нац.
ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2021. – 20, [1] с.:
рис. – укp.

Проаналізовано методи аналізу якісного та кількісного складу
харчових продуктів. На основі проведеного огляду методів кон-
тролю якості овочів визначено, що перспективним методом кіль-
кісного аналізу вмісту мінеральних речовин в овочах є кондук-
тометричний метод дослідження рідин, що грунтується на вимі-
рюванні електричної провідності. На основі математичного ана-
лізу з використанням теорії нечітких множин вивчено вплив
мінеральних добрив на вміст корисних речовин (клітковини,
вуглеводів, білків). Здійснено розрахунок функції належності
цілі й обмежень для повної картини розв’язку математичної за-
дачі. Досліджено можливості відомого імітансного методу для
контролю показників якості овочевого соку. Вивчено залежності
активної та реактивної складових електропровідності овочевого
соку з домішками іонів міді та натрію в частотному діапазоні
50  – 100 кГц. Зазначено, що використання одержаних залеж-
ностей покращує інформативність електричних досліджень і, та-
ким чином, підвищує оперативність аналізу показників якості.
Розроблений засіб вимірювання й одержані залежності надають
змогу здійснювати експрес-контроль вмісту домішок в овочевих
соках за електричними параметрами. Для імітансного контролю
показників якості овочевого соку запропоновано та реалізовано
віртуальний засіб вимірювання на основі апаратно-програмної
платформи LabVIEW та з блоком NI USB 6009. Віртуальний
прилад у складі: ПК із програмним забезпеченням LabVIEW,
згаданого блоку NI USB 6009 та кондуктометричної комірки із
соком використано для визначення вмісту важких металів у цьо-
му соці. Доведено, що у виробничих умовах при незначних
витратах можна оперативно контролювати якість овочів, з яких
одержують досліджуваний сік.

Шифр НБУВ: РА448204
2.У.413. Управління кадровим забезпеченням галузі рослин-

ництва сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.04 / Ю. М. Котельникова; Поліський
нац. ун-т. – Житомир, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено теоретико-методичні положення та розроблено
практичні рекомендації щодо управління кадровим забезпечен-
ням галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств.
Поглиблено трактування поняття «кадрове забезпечення» сіль-
ськогосподарського підприємства. Виявлено взаємозв’язок кад-
рового забезпечення із внутрішнім і зовнішнім середовищами
підприємства. Розроблено методичний підхід до оцінки кадрово-
го забезпечення сільських територій як компоненти ефективності
кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Ви-
світлено тенденції та ідентифіковано фактори, що визначають
зміну і якість кадрового забезпечення галузі рослинництва сіль-
ськогосподарських підприємств, оцінено вплив кадрового забез-
печення на ефективність їх діяльності. Розроблено алгоритм
формування кадрового забезпечення підприємств на засадах про-
цесно-системного підходу. Запропоновано методичний підхід до
оцінювання сезонності виробництва продукції рослинництва у
сільськогосподарських підприємствах. Здійснено моделювання
управління кадровим забезпеченням.

Шифр НБУВ: РА448982
Див. також: 2.У.213, 2.У.396-2.У.397

Економіка транспорту

2.У.414. Інноваційно-орієнтоване управління проектами роз-
витку інфраструктури морського транспорту: автореф. дис. ...
д-ра техн. наук: 05.13.22 / М. О. Малаксіано; Одеський на-

ціональний морський університет. – Одеса, 2020. – 43 с.:
рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено розробці нової методології інновацій-
но-орієнтованого управління проектами розвитку інфраструкту-
ри морського транспорту. Розроблено концептуальну модель
системи управління інноваційною діяльністю, яка надає змогу
реалізувати переваги як класичних методів управління проекта-
ми, так і Agile методів. Розроблено методи управління послідов-
ністю робіт, що виконуються в рамках інноваційних проектів.
Розроблено методи, здійснено обгрунтування оптимальних термі-
нів впровадження проектів інноваційно розвитку інфраструктури
морського транспорту. Розроблено методи оцінювання динаміки
середніх значень та колива показників ефективності проектів
модернізації та подальшого використання об’єктів інфраструкту-
ри морського транспорту, яка враховує випадкові коливання
вантажопотоків, а також запропоновано метод обгрунтування
стратегій модернізації об’єктів транспортної інфраструктури, що
скорочують ризики, пов’язані з неповною визначеністю інтенсив-
ності вантажопотоку. Побудовано концептуальну модель розроб-
ки та використання систем підтримки прийняття рішень щодо
проектів інноваційного розвитку інфраструктури морського
транспорту. Одержані результати мають науково-практичне зна-
чення для розвитку фундаментальних основ теорії проектного
управління інноваційної діяльністю. Результати досліджень на-
дають змогу розширити і конкретизувати теоретичні положення
щодо організації системи управління проектами інноваційного
розвитку інфраструктури морського транспорту, узагальнити та
доповнити науково-теоретичні і практичні знання в області про-
ектного менеджменту. Запропоновані в роботі методи та моделі
було успішно впроваджено в ряді українських та зарубіжних
компаній.

Шифр НБУВ: РА448088
2.У.415. Механізм управління основними засобами в умовах

ефективного податкового планування на транспортних підпри-
ємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04
/ М. М. Тюріна; Державний університет інфраструктури та
технологій. – Київ, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Розроблено теоретико-методичні положення та практичні ре-
комендації щодо вдосконалення управління основними засобами
в умовах ефективного податкового планування на транспортних
підприємствах. Покращено трактування поняття «податкове пла-
нування на транспортних підприємствах в системі управління
основними засобами». Досліджено інструментарій забезпечення
ефективності податкового планування на транспортних підпри-
ємствах. Удосконалено систему показників комплексного аналізу
основних засобів. Підтверджено зростання податкового наванта-
ження на транспортні підприємства за аналізований період.
Сформовано механізм управління основними засобами транс-
портних підприємств. Запропоновано методичний підхід до оцін-
ки фінансового потенціалу транспортних підприємств, а також
методичний підхід до використання податкового планування як
інструмента формування резервів грошових коштів для цілей
управління основними засобами. Одержані результати впрова-
джено у практичну діяльність транспортних підприємств та у
навчальний процес.

Шифр НБУВ: РА448229
2.У.416. Організаційно-економічний механізм управління

ризиками транспортних підприємств: автореф. дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.04 / М. М. Тарашевський; Державний уні-
верситет інфраструктури та технологій. – Київ, 2021. –
20 с.: рис., табл. – укp.

Розроблено теоретико-методичні положення та практичні ре-
комендації щодо формування організаційно-економічного меха-
нізму управління ризиками транспортних підприємств. Поглиб-
лено теоретичний базис визначення суті, властивостей, класифі-
кації ризиків, підходів до їх оцінювання та побудови механізму
управління. Охарактеризовано сучасний стан, тенденції розвит-
ку та результати діяльності транспортних підприємств, вплив на
них основних ризикоутворюючих факторів. Проаналізовано ме-
тодичні підходи до оцінювання ризиків транспортних підпри-
ємств, розроблено матрицю ризиків логістичних процесів. Ви-
значено передумови формування механізму управління ризиками
транспортних підприємств. Обгрунтовано концептуальний підхід
до виявлення й оцінювання ризиків транспортних підприємств
на основі тестування системи ВЗОР (внутрішнього захисту ор-
ганізації від ризиків). Удосконалено організаційно-економічний
механізм управління ризиками транспортних підприємств, уточ-
нено взаємодію основних елементів, етапів, завдань, принципів
і функцій. Розроблено методичний підхід до складання каталогу
ризиків, візуалізації заходів управління ризиками та забезпечен-
ня звітування про результати прийнятих рішень. 

Шифр НБУВ: РА448223
2.У.417. Стратегування сталого розвитку виробничої інфра-

структури національної економіки з позицій безпеки (на при-
кладі залізничного транспорту): автореф. дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.03 / А. І. Шевченко; НАН України, Інститут еко-
номіки промисловості. – Київ, 2020. – 36 с.: рис., табл. –
укp.
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Увагу приділено розвитку концептуальних засад, науково-
практичних підходів до визначення орієнтирів для розробки
стратегій сталого розвитку виробничої інфраструктури націо-
нальної економіки в безпековому вимірі на середньо- та довго-
строкову перспективу (на прикладі залізничного транспорту), а
також формуванню рекомендацій щодо інституційного забезпе-
чення досягнення пріоритетних орієнтирів при реалізації цих
стратегій. До концепції сталого розвитку додано етапи визначен-
ня її структури (з деталізацією економічної складової на вироб-
ничу, логістичну, технологічну безпеку), індикаторів (у тому
числі тіньових) і розробки інституційних заходів. Для інтеграль-
ного оцінювання застосовано методологію ідентифікації з визна-
ченням порогових значень і динамічних вагових коефіцієнтів. У
межах стратегування використано метод адаптивного регулюван-
ня. Запропоновано системне забезпечення стратегічних сценаріїв
сталого розвитку у взаємозв’язку із критичними загрозами й
інституційними заходами.

Шифр НБУВ: РА445710
2.У.418. Теоретико-методологічні засади управління кадро-

вим потенціалом транспортних підприємств: автореф. дис. ...
д-ра екон. наук: 08.00.04 / В. В. Смачило; Український дер-
жавний університет залізничного транспорту. – Харків,
2021. – 46 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено процес управління кадровим потенціалом транс-
портних підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього та
внутрішнього середовищ. Розроблено теоретико-методологічні,
концептуальні засади та методико-прикладні положення з управ-
ління кадровим потенціалом транспортних підприємств на основі
реалізації концепцій взаємної соціальної відповідальності та си-
нергії в контексті забезпечення сталого розвитку. Вперше роз-
роблено науково-методичний підхід до оцінювання кадрового по-
тенціалу підприємства. Запропоновано концептуальні положення
соціально відповідального управління кадровим потенціалом під-
приємства на основі її імплементації в управлінський процес.
Сформовано механізм управління кадровим потенціалом підпри-
ємства на концептуальних засадах синергії взаємодії кадрового
потенціалу підприємства в цілому та потенціалів його окремих
працівників. Обгрунтовано теоретичні положення формування
стратегій управління кадровим потенціалом підприємства в умо-
вах виникнення синергії взаємодії кадрових потенціалів підпри-
ємства та працівників. Розроблено науково-методичний підхід до
оцінювання кадрового потенціалу підприємства, що враховує ду-
альність соціально-економічної системи та базується на оцінці
сукупності окремих кадрових потенціалів працівників та підпри-
ємства загалом. Розкрито механізм управління кадровим потен-
ціалом підприємства, побудований на концептуальних засадах
синергії взаємодії кадрового потенціалу підприємства в цілому
та потенціалів його окремих працівників. Обгрунтовано методич-
ний підхід до оцінювання ефективності управління кадровим
потенціалом підприємства. Наведено модель соціально відпові-
дального управління кадровим потенціалом підприємства.

Шифр НБУВ: РА448854
2.У.419. Транспортний комплекс Полтавської області і ос-

новні напрями вдосконалення його територіальної організації:
автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Т. В. Лимарь;
Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. –
20 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено територіальну організацію транспортного ком-
плексу (ТК) Полтавської обл. та обгрунтовано напрями її удо-
сконалення. Проаналізовано теоретико-методичні засади суспіль-
но-географічного дослідження ТК регіону, розкрито суть ТК як
цілісного суспільно-географічного утворення. Обгрунтовано
принципи формування регіонального ТК. Розроблено методику
суспільно-географічного дослідження ТК регіону. Виявлено сис-
тему чинників формування ТК Полтавської обл. Досліджено
його галузеву, територіальну й управлінську структуру. Проана-
лізовано вплив транспортних комунікацій на соціально-економіч-
ну ефективність розвитку господарства. Визначено рівень кому-
нікативності міських поселень Полтавської обл. та його вплив на
соціально-економічні процеси в регіоні. Запропоновано основні
напрями вдосконалення територіальної організації ТК Полтав-
ської обл.

Шифр НБУВ: РА448123
Див. також: 2.У.455

Економіка автодорожнього транспорту

2.У.420. Ідентифікація стану економічної безпеки та базові
засади і заходи її забезпечення для підприємств автомобіль-
ного транспорту: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04
/ Н. П. Левковець; Національний транспортний універси-
тет. – Київ, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Увагу приділено поглибленню теоретико-методичних поло-
жень ідентифікації стану економічної безпеки (ЕБ) та розробці
практичних рекомендацій щодо формування базових засад і за-
ходів її забезпечення для підприємств автомобільного транспор-
ту. Досліджено теоретичні аспекти забезпечення ЕБ підпри-
ємств. Уточнено поняття «економічна безпека підприємств», за-

пропоновано авторський підхід до визначення поняття «еконо-
мічна безпека автотранспортного підприємства». Поглиблено іс-
нуючі підходи до забезпечення ЕБ підприємств. Систематизова-
но принципи, загрози, ризики та небезпеки ЕБ підприємства.
Запропоновано методичні підходи ідентифікації рівня ЕБ під-
приємства шляхом обчислення узагальнюючого інтегрального
показника – індексу ЕБ підприємства на основі індикативної
бази оціночних параметрів. Проведено ідентифікацію й емпірич-
ний аналіз стану ЕБ підприємств, що надають послуги вантаж-
них автотранспортних перевезень. Структуровано ієрархію захо-
дів забезпечення ЕБ підприємств, що надають послуги вантаж-
них автотранспортних перевезень, відповідно до домінуючих за-
гроз ЕБ.

Шифр НБУВ: РА448297
2.У.421. Механізм забезпечення стратегічного розвитку до-

рожньо-експлуатаційних підприємств: автореф. дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.04 / Ю. А. Маковська; Національний транс-
портний університет. – Київ, 2021. – 22 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено питання формування механізму забезпечення стра-
тегічного розвитку дорожньо-експлуатаційних підприємств в умо-
вах застосування довгострокових контрактів про утримання авто-
мобільних доріг загального користування за принципом забезпе-
чення їх експлуатаційного стану відповідно до нормативно-право-
вих актів, норм та стандартів та оцінюванням його ефективності.

Шифр НБУВ: РА448391
2.У.422. Підвищення ефективності діяльності вантажних

митних комплексів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.01
/ Н. О. Лужанська; Національний транспортний універси-
тет. – Київ, 2021. – 21 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено вирішенню важливої науково-при-
кладної задачі підвищення ефективності діяльності вантажних
митних комплексів за рахунок комплексного вирішення задач
митно-логістичного обслуговування субТєктів ринку транспорт-
них послуг. Розроблено метод вибору еталонного вантажного
митного комплексу, який надає змогу виконувати дослідження
та порівняння техніко-експлуатаційних показників функціону-
вання даного об’єкта митно-логістичної інфраструктури у разі
прийняття управлінських рішень щодо його залучення, як ланки
логістичного ланцюга. Розроблено імітаційну модель вибору
оптимального логістичного ланцюга, ланкою якого є вантажний
митний комплекс, що надає змогу визначити: характеристики
логістичних ланцюгів різних типів; середній час виконання робіт
кожною ланкою логістичного ланцюга; загальний час виконання
доставки товарів за різними логістичними ланцюгами; ефектив-
ність різних типів логістичних ланцюгів; характеристики функ-
ціонування вантажного митного комплексу за окремим видом
обслуговування; надійність функціонування логістичного ланцю-
га та вантажного митного комплексу, як в цілому, так і окремих
їх елементів; структуру логістичного ланцюга з оптимальними
характеристиками надійності при певних обмеженнях. Таким чи-
ном, розроблена імітаційна модель надає змогу суб’єктам ринку
транспортних послуг здійснювати організацію і планування зов-
нішньоторговельних операцій з урахуванням необхідних показ-
ників ефективності, що висуваються до вантажних митних ком-
плексів, та мають вплив на формування структури логістичних
ланцюгів.

Шифр НБУВ: РА448748
2.У.423. Управління конкурентоспроможністю підприємств

автосервісу: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04
/ М. Я. Городецький; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тер-
нопіль, 2020. – 20 с.: рис. – укp.

Досліджено теоретичні та практичні підходи до управління
конкурентоспроможністю підприємств автосервісу. Вдосконалено
визначення структурно-функціональних взаємозв’язків основних
компонентів конкуренції підприємства. Здійснено аналіз тенден-
цій розвитку підприємств автосервісу України: визначено слабкі
та сильні сторони. Виокремлено чинники впливу на рівень кон-
курентоспроможності підприємств автосервісу. Здійснено моніто-
ринг системи управління вибірки автосервісних підприємств. За-
пропоновано методичні підходи до формування інструментів для
забезпечення конкурентоспроможності підприємств автосервісу,
що базуються на компонентах визначення конкурентних переваг,
які характеризуються ресурсним, кадровим, інноваційним потен-
ціалом і доповнюються моделлю управління ними. Розроблено
модель формування конкурентних переваг автосервісних послуг
і модель виробничих потужностей підприємств автосервісу, які
охоплюють питання вдосконалення управління матеріальними
потоками й інформаційним забезпеченням самого процесу прий-
няття замовлень. Запропоновано алгоритм планування заходів
маркетингових комунікацій для просування автосервісних по-
слуг із використанням цільових методів формування витрат на
маркетингові комунікації.

Шифр НБУВ: РА445171
2.У.424. Управління складськими запасами та їх оптиміза-

ція на підприємствах по ремонту автомобілів / С. В. Очере-
тенко // Системи упр., навігації та зв’язку. – 2021. –
Вип. 2. – С. 50-52. – Бібліогр.: 9 назв. – укp.

Розглянуто заходи, які спрямовані на підвищення ефективно-
сті функціонування роботи підприємства в сучасних умовах.
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Розглянуто формування системи управління запасами автозап-
частин на підприємствах які займаються ремонтом автомобілів.
Проведено аналіз моделей, присвячений управлінню страховим і
поточним запасами та визначено що існує ряд факторів, які
впливають на розрахунок оптимальної партії постачання в ре-
альних умовах. Запропоновано новий підхід до управління за-
пасами автозапчастин, що дозволить підвищити прибуток на
підприємстві.

Шифр НБУВ: Ж73223
2.У.425. Формування моделі державного регулювання за-

безпечення економічної безпеки транспорту в України (на
прикладі автомобільної галузі): монографія / В. М. Кудряв-
цев, О. В. Кудрявцева; Харківський національний автомобіль-
но-дорожній університет. – Харків: Бровін О. В., 2021. –
163 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 146-163. – укp.

Зазначено, що об’єктивна необхідність формування економіч-
ної безпеки українських підприємств автомобільного транспорту
викликана рядом проблем, що безпосередньо пов’язані із непе-
редбаченими змінами у їх зовнішньому та внутрішньому середо-
вищі – зростанням динамічності конкурентного середовища, не-
стабільністю фінансової системи, ресурсних та споживчих рин-
ків, мінливістю суспільних та політичних орієнтирів розвитку.
Ці причини зумовлюють необхідність вирішення сукупності зав-
дань щодо формування моделі державного регулювання забезпе-
чення економічної безпеки транспорту в Україні (на прикладі
автомобільної галузі).

Шифр НБУВ: ВА851997

Економіка внутрішньої торгівлі.
Економіка громадського харчування

2.У.426. Економіка і менеджмент 2021: перcпективи інтег-
рації та інноваційного розвитку: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-
практ. конф., Дніпро, 8 – 9 квіт. 2021 р.: у 8 т. Т. 4.
Ефективність суб’єктів торговельної та сервісної діяльності в
умовах конкуренції / Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гон-
чара, Запорізька державна інженерна академія, Тбіліський дер-
жавний університет імені Іване Джавахішвілі, Інтегральний
університет Лакхнау, Університет прикладних наук, Університет
професора доктора Асена Златарова, Мерія м. Громадка. –
Дніпро, 2021. – 95, [1] с.: рис. – укp.

Досліджено ефективність операційної діяльності торговельно-
го підприємства. Висвітлено теоретичні аспекти формування збу-
тової політики підприємства. Розкрито шляхи зниження витрат
операційної діяльності торговельного підприємства. Проаналізо-
вано динаміку світової торгівлі паливом. Розкрито суть і роль
сервісної діяльності. Визначено напрями підвищення ефективно-
сті комерційної діяльності підприємства у конкурентному сере-
довищі. Розкрито собливості управління власним капіталом тор-
говельних підприємств. Охарактеризовано переваги та недоліки
існуючих концепцій управління товарообігом. Увагу приділено
впливу трудових ресурсів на ефективність діяльності підприєм-
ства. Розглянуто репутацію в Інтернеті як важливий показник
успішної діяльності підприємства інтернет-торгівлі.

Шифр НБУВ: В358672/4
2.У.427. Заповідна справа й організація туристично-рекре-

аційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду:
навч. посіб. / О. М. Данілова, Т. В. Ємчук; Чернівецький
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2019. –
327 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено основні науково-теоретичні та методичні засади та
особливості організації заповідної справи як галузі міжнародної
природоохоронної діяльності. Розглянуто питання, пов’язані з
організацією, функціонуванням, охороною природно-заповідних
територій та об’єктів, управлінням, основними принципами кон-
цепції створення екологічної мережі, структурою та класифіка-
цією природоохоронних територій і формами міжнародного спів-
робітництва в галузі організації, збереження та використання
природоохоронних територій. Велику увагу приділено організа-
ції та управлінню туристично-рекреаційною діяльністю на тери-
торіях природно-заповідного фонду, як важливого виду діяльно-
сті природоохоронних установ України.

Шифр НБУВ: ВА852004
2.У.428. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-на-

уковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу / ред.: О. О. Нестуля, В. О. Скрип-
ник, О. В. Манжура, Н. М. Бобух, Т. В. Капліна, Г. П. Хо-
мич, І. М. Петренко; ВНЗ Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі». – Полтава: ПУЕТ, 2020. – 331,
[1] с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто актуальні проблеми готельно-ресторанної справи,
харчових технологій, а також освітніх, педагогічних наук. Про-
аналізовано сучасний стан упровадження креативних концепцій
найбільш популярних хостелів в Україні та світі, встановлено
необхідність створення хостелу інноваційного формату в
м. Миргород Полтавської обл. Окреслено перспективи розвитку
готелів ділового призначення в Україні. Вдосконалено техноло-

гію вівсяного печива з використанням продуктів переробки горі-
хів. Досліджено вплив порошку м’якоті кавуна на властивості
бісквітного напівфабрикату. Увагу приділено конфліктам адап-
таційного періоду у студентській групі та їх профілактиці. Оха-
рактеризовано засоби неформальної освіти майбутніх фінансистів.
   Шифр НБУВ: ВА852520

2.У.429. Підготовка майбутніх майстрів ресторанного обслу-
говування до підприємницької діяльності: автореф. дис. ...
канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Замфереско; Державна служ-
ба України з надзвичайних ситуацій, Львівський державний
університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – 20 с.:
рис. – укp.

Теоретично узагальнено результати дослідження щодо вдоско-
налення професійної підготовки майбутніх майстрів ресторанно-
го обслуговування до підприємницької діяльності. Розкрито со-
ціально-економічний, психолого-педагогічний, методико-практич-
ний контексти цілісного процесу формування підприємницької
компетентності учнів у вищому професійному училищі (ВПУ).
Конкретизовано суть поняття «підприємницька компетентність
майстрів ресторанного обслуговування» як інтегративної харак-
теристики, що охоплює знання, вміння, навички, досвід і про-
фесійно важливі якості особистості, що забезпечують її здатність
ефективно виконувати підприємницьку діяльність у ресторанній
галузі. В її структурі виокремлено потребнісно-ціннісний, моти-
ваційний, когнітивний та діяльнісно-проєктний компоненти. Роз-
роблено модель професійної підготовки майбутніх майстрів рес-
торанного обслуговування у ВПУ до підприємницької діяльно-
сті. Вдосконалено критерії (аксіологічний, особистісно-спону-
кальний, знаннєвий та операційно-дієвий), показники та рівні
(творчий, адаптивно-конструктивний та репродуктивний) сфор-
мованості підприємницької компетентності майбутніх майстрів
ресторанного обслуговування. Обгрунтовано педагогічні умови
та розроблено методику формування підприємницької компе-
тентності майбутніх майстрів ресторанного обслуговування у
ВПУ. Доведено, що застосування запропонованих інновацій, пе-
редусім упровадження спецкурсу «Основи підприємницької ді-
яльності в закладах ресторанного господарства» та методичного
посібника для викладачів «Формування підприємницької компе-
тентності майстрів ресторанного обслуговування» сприяють під-
вищенню ефективності освітнього процесу та педагогічної взає-
модії у ВПУ.

Шифр НБУВ: РА445635
2.У.430. Теоретико-методичні основи клієнтоорієнтованого

сервісу на підприємствах ресторанного господарства: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Н. А. Антошкова; Цен-
тральна спілка споживчих товариств України, Львівський тор-
говельно-економічний університет. – Львів, 2021. – 20 с.:
рис., табл. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методичні основи та практичні реко-
мендації щодо розвитку клієнтоорієнтованого сервісу на підпри-
ємствах ресторанного господарства України. Узагальнено науко-
ві підходи до визначення суті та місця ресторанного господар-
ства в сервісній економіці. Визначено концептуальні особливості
клієнтоорієнтованого сервісу на підприємствах ресторанного гос-
подарства. Досліджено реальний стан розвитку підприємств рес-
торанного господарства України та рівень якості їх сервісної
діяльності. Визначено особливості розвитку клієнтоорієнтовано-
сті підприємств ресторанного господарства в умовах кризи. Ви-
значено можливості впровадження стратегії соціальної відпові-
дальності в діяльність підприємств ресторанного господарства.
Обгрунтовано методологічні засади формування концепції роз-
витку клієнтоорієнтованого персоналу на підприємствах ресто-
ранного господарства. Окреслено перспективи інкорпорування
концепцій клієнтоорієнтованості у діяльність підприємств ресто-
ранного господарства.

Шифр НБУВ: РА448196
2.У.431. Теоретико-прикладні аспекти розвитку індустрії

гостинності, туризму, виробництва в умовах міжнародної еко-
номічної інтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.,
м. Дніпро, 25 трав. 2021 р. / Дніпровський гуманітарний
університет, Жилінський університет, Білосткоський технологіч-
ний університет, Нац. ун-т «Чернігівська політехніка»,
Український держ. хіміко-технол. ун-т, Тернопільський нац.
техн. ун-т ім. І. Пулюя, Таврійський державний агротехноло-
гічний університет імені Дмитра Моторного. – Дніпро: ДГУ,
2021. – 253 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено теоретико-прикладні аспекти розвитку індустрії
гостинності, туризму, виробництва в умовах міжнародної інтег-
рації. Охарактеризовано сучасний стан сфери послуг в Україні,
особливості правового регулювання та формування механізмів
економічного зростання та інвестиційно-інноваційного інструмен-
тарію управління розвитком підприємств, галузей і регіонів.
Розглянуто актуальні питання у сфері виробництва товарів та
послуг, розвитку туристичної та готельно-ресторанної сфери на
основі інформатизації й бізнес-логістики. Вивчено соціально-еко-
номічні та психологічні аспекти формування ефективної системи
управління соціально-економічними системами. Розкрито особли-
вості фізичної реабілітації осіб з обмеженими можливостями в
умовах епідеміологічної небезпеки. Охарактеризовано технологічні
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тренди в ресторанному бізнесі. Висвітлено напрями впроваджен-
ня корпоративної соціальної відповідальності в контексті імпле-
ментації міжнародних стандартів.

Шифр НБУВ: ВА852600
2.У.432. Функціонування та розвиток сфери харчування:

теоретико-методологічні основи: монографія / В. А. Гросул,
Л. М. Яцун, О. А. Круглова, О. М. Филипенко, Г. А. Сини-
цина, С. О. Зубков, О. Д. Тімченко; Харківський держ. ун-т
харчування та торгівлі. – Харків: Вид-во Іванченка І. С.,
2020. – 250, [1] с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 202-225. – укp.

Досліджено питання щодо розробки та наукового обгрунту-
вання теоретико-методологічних положень, функціонування та
розвитку сфери харчування. Удосконалено систематизацію тео-
рій і наукових поглядів стосовно потреб і функцій харчування.
Розвинуто теоретико-методологічні засади формування сфери
харчування як інтегрованої системи міжгалузевого характеру.
Обгрунтовано методичний інструментарій оцінювання стану хар-
чування населення та діяльності підприємств під впливом глоба-
лізаційннх та інтеграційних процесів.

Шифр НБУВ: ВА851920
2.У.433. The need to implement automation and information

system in the management of the restaurant business
/ G. Golovko, M. Borozdin, Yu. Tokar // Системи упр., на-
вігації та зв’язку. – 2021. – Вип. 2. – С. 67-69. – Бібліогр.:
9 назв. – англ.

Висвітлено необхідність і важливість використання інформа-
ційної системи в діяльності сучасного ресторанного бізнесу.
Представлено природу інформаційних систем та завдання, які
вони можуть виконувати. Розглянуто напрямок впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій та автоматизації в
управлінську діяльність ресторанів. Визначено залежність ефек-
тивності роботи закладу харчування від правильно автоматизо-
ваного процесу роботи. Фактично доведено, що використання
інформаційних систем є необхідною умовою сучасних ресторанів
і сприяє прийняттю обгрунтованих стратегічних управлінських
рішень для підвищення конкурентоспроможності та створення
відповідної та ефективної інфраструктури.

Шифр НБУВ: Ж73223
Див. також: 2.У.434
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2.У.434. Кластерний розвиток підприємств: монографія
/ В. А. Гросул, Л. М. Яцун, О. А. Круглова, О. М. Фили-
пенко, Г. А. Синицина, С. О. Зубков, В. М. Селютін,
С. М. Сукачова-Труніна, О. Д. Тімченко, Н. Ю. Балацька,
К. В. Калєнік, Т. Т. Аскеров, С. О. Козуб; Харківський
держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: Вид-во Іванчен-
ка І. С., 2020. – 201 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 183-
201. – укp.

Висвітлено питання розробки та формування теоретико-мето-
дологічних положень і практичних рекомендацій щодо забезпе-
чення кластерного розвитку підприємств сфери харчування. Ви-
значено суть і характеристики розвитку підприємства. Дослідже-
но теоретичні засади розвитку підприємств. Запропоновано кон-
цепцію ядра розвитку підприємств. Розкрито науково-практичні
підходи до інтеграції підприємств та формування кластерних
структур у сфері харчування. Обгрунтовано доцільність інтегра-
ції підприємств і формування кластерних структур у сфері хар-
чування. Запропоновано науково-практичний підхід до обгрун-
тування кластерного розвитку підприємств торгівлі.

Шифр НБУВ: ВА851960
2.У.435. Стратегічне управління брендом на ринку мінераль-

ної води: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04
/ Д. С. Файвішенко; Київський національний торговельно-еко-
номічний університет. – Київ, 2021. – 44 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено експлейнарний базис формування стратегії брен-
ду, побудовано бінарну модель стратегічного управління брен-
дом. Запропоновано структурно-логічну модель бренд-мене-
джменту та еволюційне плато розвитку концепцій стратегічного
бренд-менеджменту. Розроблено методологічний підхід щодо ха-
рактеристики стану національного ринку мінеральної води, за
яким оцінено його стратегічні позиції. Запропоновано методоло-
гію оцінювання та проведено аналіз конкурентоспроможності
брендів мінеральної води. Розвинено теорію еволюції становлен-
ня маркетингових комунікацій бренду. Обгрунтовано чинники
впливу на споживчий вибір бренду на ринку мінеральної води.
Сформовано систему управління брендом та організаційно-мето-
дологічне підгрунтя інноваційного розвитку бренду підприємств
на ринку мінеральної води. Надано методику проведення марке-
тингового дослідження поведінки споживача при виборі та ку-
півлі мінеральної води. Запропоновано концептуальний підхід
до позиціонування бренду, концептуальну модель його позиціо-
нування на основі системного підходу, підхід до формування та
реалізації стратегії позиціонування бренду. Сформовано підгрун-
тя інноваційного розвитку бренду та оцінювання інноваційної
діяльності підприємств на ринку мінеральної води. Побудовано
концептуальну модель впровадження інвестиційних та інновацій-

них процесів у процес розробки стратегічного плану та прогно-
зування розвитку підприємств на ринку мінеральної води. Роз-
роблено методологічні основи прогнозування розвитку бренду на
ринку мінеральної води, методологію прогнозування у системі
стратегічного управління виробництвом та реалізації мінеральної
води в Україні.

Шифр НБУВ: РА448020
2.У.436. Стратегічний розвиток системи електронної комер-

ції в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03
/ А. В. Алфімова; Класичний приватний університет. – За-
поріжжя, 2021. – 20 с.: рис. – укp.

Розкрито суть системи електронної комерції, визначено її
структуру, компонентний склад, виокремлено й описано функ-
ції, принципи функціонування та розвитку. Систематизовано на-
прями впливу системи електронної комерції на розвиток націо-
нальної економіки, які розподілено на такі групи: макросистем-
ні, мікросистемні та інфраструктурні. Комплексно досліджено
сучасний стан сфери торгівлі в Україні та роль системи елек-
тронної комерції в розвитку цієї сфери, проаналізовано поточні
тенденції функціонування такої системи та визначено сукупність
основних бар’єрів, які стримують її подальший стратегічний роз-
виток. Поглиблено теоретико-методичні положення функціону-
вання механізму стратегічного розвитку системи електронної ко-
мерції, зокрема конкретизовано мету такого механізму, описано
його функції та основні методи й інструменти. Виокремлено
основні групи ресурсного забезпечення та базові принципи за-
значеного механізму. Для поглиблення розуміння впливу окре-
мих чинників на стратегічний розвиток системи електронної ко-
мерції вдосконалено науково-методичний підхід до ідентифікації
таких факторів та умов зазначеного розвитку, в основі якого –
методологія кореляційно-регресійного аналізу. Визначено залеж-
ності між окремими показниками, що характеризують функціо-
нування системи електронної комерції, та іншими параметрами,
які визначають темпи її розвитку.

Шифр НБУВ: РА450433
2.У.437. Теоретико-методологічні засади державного регу-

лювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів:
автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03 / Н. М. Попади-
нець; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів-
ський торговельно-економічний університет. – Львів, 2021. –
40 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено процеси державного регулювання розвитку внут-
рішнього ринку продовольчих товарів. Обгрунтовано теоретико-
методологічні засади державного регулювання розвитку внутріш-
нього ринку споживчих товарів. Розроблено науково-практичні
рекомендації щодо вдосконалення його інструментарію. У про-
цесі дослідження використано методи: логічного узагальнення та
системного підходу; групування та семантичного аналізу; емпі-
ричного аналізу; статистичного та компаративного аналізу; ана-
логового методу та інтегрального оцінювання; економіко-матема-
тичного прогнозування; системно-структурного аналізу. Запро-
поновано наукові підходи до визначення суті дисфункцій дер-
жавного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих
товарів. Розроблено методичний підхід до оцінювання факто-
рних детермінант розвитку внутрішнього ринку продовольчих
товарів. Обгрунтовано методологічні засади формування держав-
ної політики розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів.
Удосконалено концептуалізацію державного регулювання роз-
витку внутрішнього ринку споживчих товарів у частині визна-
чення принципів і пріоритетів конкурентної політики на ринку.

Шифр НБУВ: РА448409
2.У.438. Теорія і практика формування підприємницької

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у
закладах вищої освіти: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04
/ В. І. Майковська; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-
каренка. – Суми, 2021. – 44 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано теоретичні та практичні засади формування під-
приємницької компетентності (ПК) майбутніх фахівців сфери
обслуговування у ЗВО. Виявлено стан розробленості проблеми
формування ПК фахівців сфери обслуговування в теорії та
практиці вітчизняної і зарубіжної освіти. З’ясовано особливості
формування ПК в умовах економіки знань. Визначено суть і
структурні компоненти ПК. Обгрунтовано концептуально-мето-
дологічні засади формування ПК майбутніх фахівців сфери об-
слуговування у ЗВО. Розроблено, теоретично обгрунтовано та
змодельовано педагогічну систему формування ПК. Сформовано
критерії, визначено їх показники та схарактеризовано рівні
сформованості ПК майбутніх фахівців сфери обслуговування у
ЗВО. Розроблено теоретико-методичний супровід і визначено
етапи реалізації педагогічної системи формування ПК. Здійснено
дослідно-експериментальну перевірку результативності педаго-
гічної системи формування ПК майбутніх фахівців сфери обслу-
говування у ЗВО.

Шифр НБУВ: РА450385
2.У.439. Фінансовий цикл підприємства торгівлі: моногра-

фія / Н. М. Гуляєва, С. І. Камінський; Київський національ-
ний торговельно-економічний університет. – Київ: Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 2021. – 231 с.: рис., табл. – Бібліогр.:
с. 203-218. – укp.
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Висвітлено імперативи, основні моделі та механізми управлін-
ня фінансовим циклом підприємства торгівлі, досліджено його
тривалість як детермінантну характеристику. Проаналізовано
стан управління товарними запасами на підприємствах торгівлі
України й ефективність їх кредитної політики. Наведено мето-
дичні підходи до прийняття окремих управлінських рішень. Об-
грунтовано основні критерії та індикатори якості управління де-
біторською заборгованістю в системі формування фінансового
циклу. Увагу приділено ризикам в управлінні фінансовим цик-
лом підприємства торгівлі.

Шифр НБУВ: ВА850514
2.У.440. Формулювання задачі побудови мультиагентної

імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електро-
енергії / В. А. Євдокімов // Електрон. моделювання. –
2021. – 43, № 3. – С. 47-63. – Бібліогр.: 25 назв. – укp.

На основі проведеного аналізу літературних джерел визначено
ключові науково-практичні задачі вдосконалення і розвитку сис-
теми ціноутворення діючої в Україні моделі ринку електроенер-
гії «Конкуренція на всіх рівнях». Розглянуто формулювання
задачі побудови мультиагентної імітаційної моделі процесу ціно-
утворення на ринку електроенергії як складної динамічної сис-
теми децентралізованої взаємодії між агентами-виробниками, оп-
товими і роздрібними постачальниками, енерготрейдерами і аг-
регованими споживачами електроенергії.

Шифр НБУВ: Ж14163
Див. також: 2.У.160, 2.У.185, 2.У.410

Роздрібна торгівля

2.У.441. Система управління розвитком персоналу роздріб-
них торговельних мереж в умовах економічної глобалізації:
автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / С. В. Леськова;
Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський
торговельно-економічний університет. – Львів, 2021. – 20 с.:
рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено вирішенню обгрунтуванню теоретико-
методичних підходів і практичних рекомендацій щодо вдоскона-
лення системи управління розвитком персоналу роздрібних тор-
говельних мереж в умовах економічної глобалізації. Наведено
структурно-логічну схему побудови системи управління розвит-
ком персоналу роздрібних торговельних мереж, встановлено
найважливіші глобалізаційні особливості й обгрунтовано основні
методологічні засади дослідження організації системи управлін-
ня розвитком персоналу. Засвідчено значний вплив конкурент-
них та економічних факторів на розвиток персоналу. За допо-
могою класичних та інноваційних інструментів аналізу виявлено
переваги та недоліки розвитку персоналу роздрібних торговель-
них мереж. Виокремлено основні стратегічні цілі розвитку пер-
соналу, що дозволило конкретизувати стратегічні завдання та
встановити тактичні цілі та шляхи їх вирішення. Запропоновано
механізм удосконалення системи управління розвитком персона-
лу, представлено послідовність етапів процесу розроблення від-
повідних програм. Необхідність урахування активних процесів
економічної глобалізації спонукала до пропозиції використання
інноваційного підходу формування стратегії «блакитного оке-
ану». У комплексній діагностиці ефективності системи управлін-
ня розвитком персоналу роздрібних торговельних мереж запро-
поновано поєднати загальноприйняті кваліфікаційні, особисті-
сні, компетентнісні та ціннісні характеристики, показники ре-
зультативності діяльності, резервів зростання виробничої та со-
ціальної ефективності, характеристики сприйняття працівниками
якості комунікації, ступінь їх лояльності до магазину та мережі
в цілому, залученості у бізнес-процес, а також перспективи за-
доволеності та лояльності споживачів.

Шифр НБУВ: РА448197
2.У.442. Управління потенціалом фінансово-економічної

стійкості торговельних підприємств: автореф. дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.04 / О. В. Герега; Центральна спілка спо-
живчих товариств України, Львівський торговельно-економічний
університет. – Львів, 2021. – 22 с.: рис., табл. – укp.

Вирішено сукупність завдань щодо обрунтування теоретико-
методичних і прикладних засад удосконалення управління по-
тенціалом фінансово-економічної стійкості торговельних підпри-
ємств. Узагальнено сутнісні характеристики потенціалу фінансо-
во-економічної стійкості торговельних підприємств. Обгрунтова-
но методику аналізування формування та реалізації потенціалу
фінансово-економічної стійкості торговельних підприємств. Іден-
тифіковано методичні підходи до управління потенціалом фінан-
сово-економічної стійкості торговельних підприємств. Охаракте-
ризовано загальний фінансово-економічний стан підприємств
сфери торгівлі та особливості формування і реалізації потенці-
алу їх фінансово-економічної стійкості. Оцінено ефективність
управління потенціалом фінансово-економічної стійкості торго-
вельних підприємств. Розроблено організаційно-економічний ме-
ханізм управління потенціалом фінансово-економічної стійкості
роздрібних торговельних підприємств. Удосконалено методику
аналізування потенціалу фінансово-економічної стійкості торго-
вельних підприємств. Обгрунтовано джерела формування ре-

сурсного забезпечення зміцнення потенціалу фінансово-економіч-
ної стійкості торговельного підприємства.

Шифр НБУВ: РА448240
2.У.443. Управління ризиками інвестиційних проєктів тор-

говельних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04 / І. С. Іщенко; Центральна спілка споживчих това-
риств України, Львівський торговельно-економічний універси-
тет. – Львів, 2021. – 20 с.: рис. – укp.

Розглянуто процес управління ризиками інвестиційного про-
єкту на торговельних підприємствах. Поглиблено теоретико-ме-
тодичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо
управління ризиками інвестиційних проєктів торговельних під-
приємств. У процесі дослідження використано методи: аналізу
та синтезу, індукції та дедукції; системний підхід; графічний;
процесний підхід, нотація IDEF0; когнітивний підхід, теорія
нечітких множин; метод експертного оцінювання; сценарний під-
хід. Запропоновано методичний підхід до оцінювання ризиків
інвестиційного проєкту торговельного підприємства за рівнями,
теоретико-методичний підхід до управління ризиками інвестицій-
ного проєкту торговельного підприємства, теоретико-методичний
підхід до моніторингу впливу ризиків на інвестиційний проєкт
торговельного підприємства. Обгрунтовано науково-методичний
підхід до прогнозування впливу ризиків на інвестиційний проєкт
торговельного підприємства.

Шифр НБУВ: РА448606

Економіка галузей невиробничої сфери

2.У.444. Активізація приватного медичного сектору в сис-
темі охорони здоров’я країни на засадах державно-приватного
партнерства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03
/ А. О. Байрак; Донецький національний технічний універси-
тет. – Покровськ, 2021. – 20, [1] с.: рис., табл. – укp.

Розроблено структурну модель активізації приватного медич-
ного сектору в системі охорони здоров’я країни на засадах дер-
жавно-приватного партнерства та організаційно-економічного за-
безпечення його функціонування. Визначено напрями його акти-
візації. Розкрито економічний зміст системи охорони здоров’я,
узагальнено базові чинники економічно ефективної моделі систе-
ми охорони здоров’я, серед яких ключову роль відведено при-
ватному медичному сектору. Визначено концептуальні положен-
ня розвитку системи охорони здоров’я. Удосконалено комплекс-
ний підхід до активізації приватного медичного сектора. Систе-
матизовано переваги державно-приватного партнерства для всіх
учасників медичного сектора. Виявлено перспективи активізації
приватного медичного сектора в Україні та визначено вплив
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на його роз-
виток. Обгрунтовано доцільність активізації приватного медич-
ного сектора шляхом сценарного імітаційного моделювання роз-
витку системи охорони здоров’я, що забезпечить найбільший
приріст валового внутрішнього продукту.

Шифр НБУВ: РА448098
2.У.445. Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні еконо-

мічної безпеки приватних закладів вищої освіти: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 21.04.02 / В. В. Маринович; ВНЗ
«Університет економіки та права «КРОК». – Київ, 2021. –
20 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено детермінанти забезпечення економічної безпеки
приватних закладів вищої освіти (ЗВО) шляхом застосування
менеджмент-технології конкурентного бенчмаркінгу. Проаналізо-
вано суть процесу забезпечення економічної безпеки приватних
ЗВО. Досліджено роль конкурентного бенчмаркінгу як мене-
джмент-технології забезпечення економічної безпеки приватних
ЗВО. Запропоновано типологію конкурентного бенчмаркінгу та
його методичну конструкцію. Окреслено особливості забезпечен-
ня економічної безпеки приватних ЗВО як суб’єктів господар-
ської діяльності. Визначено місце конкурентного бенчмаркінгу в
забезпеченні економічної безпеки ЗВО України. Проаналізовано
форми конкурентного бенчмаркінгу, що використовуються укра-
їнськими ЗВО. Надано оцінку ефективності конкурентного бен-
чмаркінгу у ЗВО в контексті забезпечення економічної безпеки.
Запропоновано зміни в межевих умовах використання конку-
рентного бенчмаркінгу. Виокремлено класичні форми конкурент-
ного бенчмаркінгу, які потребують активізації використання.
Розроблено модель забезпечення економічної безпеки приватних
ЗВО. Запропоновано шляхи забезпечення економічної безпеки
ЗВО шляхом застосування новітніх форм конкурентного
бенчмаркінгу.

Шифр НБУВ: РА448875
2.У.446. Методологія управління закладами вищої освіти на

засадах корпоратизації: автореф. дис. ... д-ра екон. наук:
08.00.04 / І. Л. Дибач; Харківський нац. екон. ун-т імені
Семена Кузнеця. – Харків, 2020. – 39 с.: рис., табл. – укp.

Вирішено важливу наукову проблему щодо обгрунтування та
розроблення теоретичних, методологічних та методичних поло-
жень управління закладами вищої освіти на засадах корпорати-
зації та практичних рекомендацій їх реалізації в контексті
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формування ринку освітніх послуг. Обгрунтовано специфіку
корпоратизації закладів вищої освіт, що враховує суть етапів
розвитку корпоративного управління та онтогенезис форм струк-
турних об’єднань і базується на клієнтоорієнтованому, процес-
ному та системному підходах за ознаками, які притаманні як
корпораціям так і закладам вищої освіти. Уточнено категоріаль-
ний науковий апарат теорії управління закладами вищої освіти
в контексті корпоратизації. Обгрунтовано концепцію управління
закладами вищої освіти на засадах корпоратизації. Уточнено
організаційно-функціональну структуризацію закладів вищої
освіти з позицій корпоратизації. Систематизовано та досліджено
розподіл повноважень у процесі реалізації влади в закладах
вищої освіти. Досліджено трансформаційні процеси на ринку
праці молоді та на його основі сформувати цілісний механізм
формування освітньої послуги. Обгрунтовано інструментарій
оцінювання розвитку ЗВО та розроблено науково-методичний
підхід до побудови багатофакторної моделі ефективності діяль-
ності науково-педагогічних працівників. Сформовано методич-
ний підхід до прогнозування забезпеченості закладів вищої осві-
ти науково-педагогічними працівниками. Розроблено науково-ме-
тодичний підхід до застосування норм праці в системі матеріаль-
ного стимулювання науково-педагогічних працівників ЗВО.
Уточнено інструментарій комплексного оцінювання соціально-
економічних факторів впливу на ефективність трудової діяльно-
сті науково-педагогічних працівників в умовах корпоратизації
ЗВО. Розроблено організаційну модель трансформації традицій-
ного університету в корпоративно-підприємницький заклад ви-
щої освіти. Сформовано науково-методологічний підхід до фор-
мування стратегічних засад підвищення конкурентоспроможності
корпоративно-підприємницького закладу вищої освіти.

Шифр НБУВ: РА445465
2.У.447. Організаційно-економічні форми підприємництва в

креативних видах діяльності (на прикладі сучасного реперту-
арного театру): автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04
/ І. М. Коваль; НАН України, Інститут економіки промисло-
вості. – Київ, 2021. – 32 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено науково-теоретичному обгрунтуванню
та розробленню методичних і практичних рекомендацій щодо
організаційно-економічних форм підприємництва в сучасному
українському репертуарному театрі, який згідно з чинним зако-
нодавством України є неприбутковим. Експериментально доведе-
но, що театр як суб’єкт господарювання продукує унікальний
економічний результат у сфері відтворення (рекреації) найваж-
ливішого в життєдіяльності соціуму ресурсу – людського капі-
талу, якість і рівень якого визначає ступінь продуктивного дов-
голіття соціуму. Цей феномен має посилюватися за умови ство-
рення оголошених державою креативних індустрій. У результаті
економіко-математичного моделювання встановлено, що індустрі-
єгенез у театральній галузі може відбутися лише за умови про-
яву підприємливості всіма її суб’єктами. У репертуарних театрах
організаційно-економічні форми підприємництва повинні мати
на меті передусім не фінансовий, а важливий соціальний резуль-
тат – задоволеність глядачів, які приносять у театр свої гроші.
Аналіз можливостей для підприємництва в репертуарних театрах
свідчить про два організаційно-економічних напрями в їх діяль-
ності, таких як маркетинг партнерських відносин та інтрапренер-
ське продюсування, що знайшло підтвердження в емпіричному
дослідженні на базі Харківського академ. театру музичної комедії.

Шифр НБУВ: РА448079
2.У.448. Організаційно-управлінські аспекти державного ре-

гулювання сфери охорони здоров’я: автореф. дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.03 / Д. М. Рябець; Причорноморський на-
уково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Одеса,
2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Сформовано концептуальні засади та розроблено теоретичні
та прикладні основи організаційно-управлінських аспектів дер-
жавного регулювання сфери охорони здоров’я. Здійснено уза-
гальнення теоретичних засад процесів регулювання сфери охо-
рони здоров’я, досліджено принципи та механізм державного
регулювання та розширено методичні засади щодо інструментів
державного регулювання сфери охорони здоров’я. Проведено
комплексний аналіз сучасного стану державного регулювання
сфери охорони здоров’я, досліджено демографічні процеси як
виклик для системи охорони здоров’я, здійснено економічну
оцінку організаційно-управлінського механізму регулювання
сфери охорони здоров’я. Обгрунтовано концептуальні засади
стратегічного розвитку сфери охорони здоров’я у трансформа-
ційних умовах, досліджено проблеми та систематизовано підхо-
ди до оцінки доступності медичних послуг та медичного обслу-
говування в Україні в контексті реалізації цілей сталого розвит-
ку. Визначено економетричні моделі взаємного впливу медико-
демографічних та економічних результатів функціонування соці-
ально-економічної системи у контексті економічної доступності
медичних послуг для населення; вказано основні напрямки,
проблеми та пріоритетні напрямки державного регулювання ін-
новаційного розвитку національної системи охорони здоров’я.

Шифр НБУВ: РА445447
2.У.449. Стратегія розвитку спортивної індустрії в умовах

невизначеності: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03

/ Я. В. Леонов; Міжрегіональна Академія управління персо-
налом. – Київ, 2021. – 40 с.: табл., рис. – укp.

Здійснено концептуальне та методологічне обгрунтування
стратегії розвитку спортивної індустрії України в умовах неви-
значеності. Досліджено результативний, динамічний та процес-
ний підходи до трактування розвитку соціально-економічної сис-
теми. Обгрунтовано доцільність застосування комбінованого під-
ходу до трактування поняття «розвиток». Удосконалено класи-
фікацію видів розвитку соціально-економічної системи, яку до-
повнено ознакою «невизначеність змін», згідно з якою виділено
прогнозований, альтернативний, диференційний та непередбаче-
ний розвиток. Розглянуто ресурсний, цільовий, поведінковий та
ієрархічний підходи до розкриття змісту стратегії розвитку со-
ціально-економічної системи. Визначено групи принципів, у від-
повідності до яких розробляється стратегія розвитку. Удоскона-
лено класифікацію видів стратегій розвитку соціально-економіч-
ної системи, яка передбачає їх розоподіл згідно з видами роз-
витку за рівнями невизначеності. Побудовано матрицю відповід-
ності змісту стратегії розвитку соціально-економічної системи
певному архетипу стратегії. Сформовано концепцію стратегії
розвитку спортивної індустрії в умовах невизначеності. Розкрито
зміст визначення спортивної індустрії, запропоновано структуру
спортивної індустрії. Сформовано методичний підхід до оцінки
стану спортивної індустрії та розроблено послідовність його оці-
нювання, згідно з якою проведено аналіз стану спортивної індус-
трії України. Розроблено методологію оцінювання розвитку
спортивної індустрії. Розвинуто методичний підхід та удоскона-
лено послідовність оцінювання розвитку спортивної індустрії.
Обгрунтовано підхід до вибору виду стратегії розвитку спортив-
ної індустрії. Доведено доцільність реалізації у розвитку спор-
тивної індустрії стратегії вибіркового впливу.

Шифр НБУВ: РА448672
2.У.450. Управління ефективністю діяльності закладів ви-

щої освіти України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04
/ О. В. Черниш; Київський нац. ун-т технологій та дизай-
ну. – Київ, 2020. – 21 с.: рис. – укp.

Розроблено теоретико-методичні положення та практичні ре-
комендації щодо управління ефективністю діяльності закладів
вищої освіти (ЗВО) України. Досліджено й узагальнено теоре-
тичні положення щодо сутності та змісту ефективності діяльно-
сті ЗВО. Розглянуто наукові праці вітчизняних і зарубіжних
учених із питань управління ефективністю діяльності ЗВО. Про-
ведено аналіз сучасних тенденцій розвитку сфери вищої освіти
в Україні. Для оцінювання ефективності діяльності ЗВО запро-
поновано методичний підхід, який надає змогу одержати ком-
плексну багатокритеріальну модель. Розроблено методичні поло-
ження виявлення й аналізу ключових чинників ефективності ді-
яльності ЗВО для підвищення ефективності й обрунтованості
прийняття управлінських рішень на стратегічному та тактичному
рівні.

Шифр НБУВ: РА445015
2.У.451. Фінансовий механізм державно-приватного парт-

нерства в системі вищої освіти України: автореф. дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.08 / І. А. Давидов; ДВНЗ «Київський нац.
екон. ун-т імені Вадима Гетьмана». – Київ, 2021. – 20 с.:
табл., рис. – укp.

Доповнено теоретичні положення та обгрунтовано практичні
заходи для поширення і вдосконалення практики використання
фінансового механізму державно-приватного партнерства (ДПП)
у діяльності закладів вищої освіти в Україні. Доведено, що ДПП
представляє собою формалізовану систему взаємовигідних дов-
гострокових відносин між державою, бізнесом і суспільством у
сфері стратегічно важливих галузей з метою підвищення конку-
рентоспроможності суспільних послуг і задоволення інтересів
суспільства. В свою чергу, ДПП у сфері вищої освіти запропо-
новано розглядати як довгострокове та взаємовигідне формалі-
зоване співробітництво держави, бізнесу та суспільства з метою
підвищення конкурентоздатності вищої освіти. Аргументовано,
що подальший розвиток системи вищої освіти України та її
фінансування можливий за рахунок розширення спектра інстру-
ментів, серед яких особливе місце посідає ДПП. Аналіз досвіду
інших держав засвідчив, що саме освітня сфера є найбільш
сприятливою з позиції використання ДПП. Встановлено, що рі-
вень розвитку ДПП у країні не залежить безпосередньо від
рівня її соціально-економічного розвитку, а максимального рівня
за кількістю проєктів та обсягами їх фінансування можна досяг-
ти через 5 – 7 років після початку розвитку ДПП у такій
сфері. В питанні оцінки перспектив застосування ДПП у вітчиз-
няній вищій освіті України необхідно забезпечити у стратегічній
перспективі синхронний перебіг двох процесів: збереження ста-
більного державного фінансування, виходячи зі стратегічного
значення галузі для соціально-економічного розвитку нашої дер-
жави; нарощування питомої ваги позабюджетного фінансування.
Досягнення цих завдань пов’язане зі встановленням і дотриман-
ням чіткого балансу інтересів держави та приватних партнерів.
Зроблено висновок, що пріоритет соціальної сфери для запрова-
дження проєктів ДПП в економічно розвинених країнах зумов-
лений політикою цих держав, яка спрямована, в першу чергу,
на забезпечення суспільних інтересів та різнобічний розвиток
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особистості. Встановлено, що зазначені суспільні пріоритети ви-
ражені у зміні акцентів в країнах Європи, коли ДПП у сфері
освіти поступово «відтісняють» інфраструктурні проєкти ДПП.

Шифр НБУВ: РА448474
2.У.452. Формування конкурентної стратегії закладу вищої

освіти: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / А. М. Бі-
дюк; Київський національний торговельно-економічний універ-
ситет. – Київ, 2020. – 23 с.: рис., табл. – укp.

Розроблено теоретико-методичні підходи та практичні реко-
мендації щодо формування конкурентної стратегії ЗВО за кри-
теріями зміцнення його конкурентної позиції на ринку освітніх
послуг. Здійснено науково-теоретичне обгрунтування суті та ви-
дів конкурентної стратегії. Розроблено методичний комплекс
оцінки результативності конкурентної стратегії ЗВО. Проаналі-
зовано стан і тенденції розвитку ринку освітніх послуг, страте-
гічного розвитку ЗВО України та їх конкурентні позиції. Оха-
рактеризовано процеси трансформації систем оцінювання конку-
рентоспроможності ЗВО України. Розроблено концептуальні мо-
делі діагностики вихідного стану ЗВО та стратегічних цілей,
індикаторів їх досягнення. Сформульовано методичні засади
формування конкурентної стратегії ЗВО, адаптовано існуючі на-
укові підходи до вибору її виду.

Шифр НБУВ: РА445705

Міжнародні економічні відносини і зв’язки

2.У.453. Економіка і менеджмент 2021: перcпективи інтег-
рації та інноваційного розвитку: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-
практ. конф., Дніпро, 8 – 9 квіт. 2021 р.: у 8 т. Т. 7.
Детермінанти та імперативи розвитку міжнародних економічних
відносин у контексті глобальної нестабільності. Стратегічне
управління компаніями та маркетингові стратегії в умовах
формування цифрового середовища / Дніпровський нац. ун-т
ім. Олеся Гончара, Запорізька державна інженерна академія,
Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі,
Інтегральний університет Лакхнау, Університет прикладних на-
ук, Університет професора доктора Асена Златарова, Мерія
м. Громадка. – Дніпро, 2021. – 123 с.: рис., табл. – укp.

Проаналізовано кризові впливи на національну конкуренто-
спроможність України. Висвітлено питання міжнародного поділу
праці в умовах глобалізації. Охарактеризовано сучасні тенденції
співробітництва України та НАТО. Проаналізовано структурну
трансформацію міжнародної електронної торгівлі в контексті су-
часних глобальних викликів. Розглянуто глобальну продовольчу
проблему як показник нестабільності міжнародної економіки.
Увагу приділено глобальним імперативам формування націо-
нальної енергетичної безпеки України, впливу пандемії COVID-
19 на розвиток міжнародної економіки, сучасним тенденціям
розвитку міжнародних економічних відносин. Досліджено участь
України в європейських міграційних процесах. Розкрито особли-
вості розвитку міжнародної торгівлі транспортними послугами в
посткарантинний період.

Шифр НБУВ: В358672/7
2.У.454. Інструменти стандартизації в системі міжнародної

торгівлі України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02
/ Г. В. Давиденко; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Терно-
піль, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено теоретичні засади й економічну природу стандар-
тів, їх місце та роль у структурі технічного регулювання міжна-
родної торгівлі. Встановлено, що стандарти є добровільними, а
для обов’язкової оцінки відповідності та інших технічних вимог
використовують технічний регламент. Виявлено, що основою ді-
яльності міжнародних та регіональних організацій є гармоніза-

ція стандартів для спрощення торгівлі. Проаналізовано діяль-
ність національних органів стандартизації окремих країн ЄС та
гармонізацію стандартів на міжнародному, регіональному та на-
ціональному рівнях у межах ЄС. Досліджено перспективність
ринків країн Азії, Близького Сходу і Північної Африки, освоєн-
ня й розширення яких потребує оцінки відповідності вітчизняної
продукції міжнародним стандартам і сертифікатам. Визначено
постійно зростаючий вплив на розвиток міжнародної торгівлі
приватних стандартів, особливості їх функціонування та пер-
спективи впровадження. Рекомендовано для посилення інститу-
ційної спроможності національного органу зі стандартизації:
усунути перешкоди на законодавчому рівні щодо його діяльно-
сті; привести вітчизняні нормативні документи у відповідність до
міжнародних та європейських; вдосконалити роботу технічних
комітетів відповідно до практики CEN та CENELEC; активізува-
ти роботу щодо залучення всіх зацікавлених сторін до співпраці
та фінансування.

Шифр НБУВ: РА445746
2.У.455. Митне та логістичне регулювання в системі між-

народних економічних відносин: [монографія] / Д. М. Ва-
сильківський, В. М. Нижник, С. А. Матюх, Л. А. Грицина,
О. А. Харун, Я. П. Пухальська, О. В. Матвієць, І. Ю. Ду-
манська, В. В. Шарко, Г. В. Скиба, В. В. Пухальський,
О. Ф. Яременко, А. В. Савіцький, О. В. Хмелевський,
І. В. Нижник, Д. Н. Піскун, О. Є. Громова, Я. А. Мудра,
І. М. Лапшин, О. І. Бабчинська; ред.: Д. М. Васильківський;
Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький: ХНУ, 2020. –
447 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 418-441. – укp.

Досліджено перспективи розвитку логістичних систем у гло-
бальній економіці та модернізацію митного регулювання за умов
поглиблення інтеграційних процесів. Виявлено особливості між-
народних економічних відносин у підвищенні конкурентоздатно-
сті, прибутковості й адаптивності експортоорієнтованих підпри-
ємств. Виокремлено глобалізаційні детермінанти їх трансформації.

Шифр НБУВ: ВА852578
2.У.456. Міжнародні інноваційні програми як інструмент

євроінтеграції України: монографія / Т. В. Марченко; Черні-
вецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Чернівец.
нац. ун-т ім. Ю. Федьковича: Рута, 2021. – 219 с.: рис.,
табл. – Бібліогр.: с. 179-196. – укp.

Досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади
здійснення міжнародних інноваційних програм як фактора євро-
інтеграції України та підвищення її конкурентоспроможності.
Проаналізовано проблеми та перспективи залучення України до
міжнародної науково-технічної інтеграції за умов її європейсько-
го вибору. На підставі теоретичних узагальнень та оцінок прак-
тичного досвіду сформовано рекомендації щодо підвищення ін-
новаційного потенціалу України, зокрема через участь у євро-
пейських інноваційних програмах.

Шифр НБУВ: ВА852442
2.У.457. Організація зовнішньоекономічної діяльності: навч.

посіб. / І. В. Кривов’язюк; Луцький національний технічний
університет. – Херсон: Олді плюс, 2021. – 350, [1] с.: рис.,
табл. – укp.

Розкрито загальні засади організації та техніку операцій у
зовнішньоекономічній діяльності. Висвітлено особливості органі-
зації та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприєм-
ства. Визначено організаційні засади та методи державного ре-
гулювання зовнішньоекономічної діяльності, а також основні
фактори сприяння її розвитку. Увагу приділено тенденціям роз-
витку зовнішньоекономічної діяльності у світі та в Україні.

Шифр НБУВ: ВА852124
Див. також: 2.У.201, 2.У.235
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Політика. Політичні науки

(реферати 2.Ф.458 –  2.Ф.487)

2.Ф.458. Молодіжні організації України в контексті су-
спільно-політичного життя 2004 –  2014 рр.: автореф. дис. ...
канд. іст. наук: 07.00.01 / В. В. Редзюк; Переяслав-Хмель-
ницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав,
2020. – 24 с. – укp.

Досліджено проблеми молодіжних організацій України в кон-
тексті суспільно-політичного життя 2004 – 2014 рр. Вперше
здійснено систематизацію наявних наукових праць, архівних до-
кументів і матеріалів газетної публіцистики, в яких відображено
місце молодіжних організацій і рухів у суспільно-політичних
процесах України та їх значення на сучасному етапі державотво-
рення. Розглянуто основні етапи та напрями діяльності молодіж-
них організацій на початку XXI ст., розкрито тенденції активі-
зації протестної молоді в Україні. Встановлено періоди найбіль-
шого сплеску активності молодіжних організацій, а також відоб-
ражено їх участь у ключових суспільно-політичних процесах
країни. Відзначено євроінтеграційний потенціал молодіжних ор-
ганізацій упродовж 2004 – 2014 рр. Молодіжні організації роз-
глянуто як рушійну силу розвитку українського суспільства, йо-
го демократизації. Зазначено, що в умовах кризи політичної
системи України молодіжні організації стали авангардом транс-
формаційних та революційних процесів і довели свою спромож-
ність впливати на формування зовнішньої і внутрішньої політи-
ки України.

Шифр НБУВ: РА445632
2.Ф.459. Олександр Петрович Дем’янчук: біобібліогр. по-

кажч. / уклад.: Н. Г. Павлів, О. О. Копитова; вступ. ст.:
М. В. Яковлєв; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». –
Київ: НаУКМА, 2021. – 37 с.: c-портр. – (Серія «Вчені
НаУКМА»). – укp.

Зібрано праці відомого українського науковця, політолога, до-
слідника проблем політичної освіти, політичної системи, держав-
ного управління в Україні, професора кафедри міжнародних
відносин Національного університету «Києво-Могилянська ака-
демія», доктора політичних наук О. П. Дем’янчука. Використа-
но каталоги та фонди Наукової бібліотеки Національного універ-
ситету «Києво-Могилянська академія», Національної бібліотеки
України ім. В. І. Вернадського, Національної бібліотеки Украї-
ни ім. Ярослава Мудрого та відомості з Google Академії (бібліо-
графічної бази даних).

Шифр НБУВ: Р138388
2.Ф.460. Республіка занепаду. Ідеологія французького ін-

тегрального націоналізму за Третьої республіки / І. Гомза;
Гарвардський університет, Інститут Критики. – Київ: Критика,
2021. – 540, XXХII, [1] с.: іл. – Бібліогр.: с. 467-513. – укp.

Зазначено, що Франція, яка зазвичай асоціюється з раціона-
лізмом, свободою і толерантністю, перетворилася наприкінці
XIX ст. на «алхімічну лабораторію», де інтелектуали невтомно
вправлялись із почуттям національного занепаду, спричиненого
поразкою у франко-пруській війні та тривогами соціальної мо-
дернізації. Сплав, посталий унаслідок цих експерементів, одер-
жав назву доктрини інтегрального націоналізму, що її сенс по-
лягав у критиці культури Модерну та його політичного проек-
ту – демократії. Протистояння інтегральних націоналістів і лі-
берального режиму Третьої республіки тривало 70 років, упро-
довж яких зерна інтелектуальної традиції проросли квітами де-
сятків розмаїтих структур, аж поки за нацистської окупації при-
несли химерний плід – режим Віші. Зауважено, що тим-то
французький досвід інтегрального націоналізму є взірцевим: тут
ця ідеологія втілилася в численних організаційних формах і
врешті обернулась на основу державної політики. Зазначено, що
такий розвиток був би неможливим без маніпулювання страхами
занепаду. Акцентовано, що це дослідження має суттєво ширший
засяг, аніж окремий епізод окремої національної історії, адже
вплив інтегрального націоналізму дався взнаки в цілій Европі,
не оминувши й українських теренів. Зауважено, що страх зане-
паду спільноти, який уміло використовували інтегральні націо-
налісти у Франції, залишається одним із найпотужніших колек-
тивних переживань.

Шифр НБУВ: ВА852545
2.Ф.461. Російське масонство в суспільно-політичній думці

другої половини XIX –  початку XX ст.: автореф. дис. ... канд.
іст. наук: 07.00.02 / Н. В. Лашук; Нац. ун-т «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2020. – 20 с. – укp.

Відображено російське масонство у суспільно-політичній дум-
ці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Висвітлено проблеми
масонства крізь призму інтелектуального дискурсу Російської
імперії, що надає змогу більш детального аналізу історичних
процесів та явищ, притаманних окресленому періоду. Проаналі-

зовано основні концептуальні вектори суспільно-політичної дум-
ки Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
щодо масонського питання, виділено її основні риси та характер.
З’ясовано, що російське масонство мало розгалужену соціальну
мережу на противагу ієрархічності імперії. Фактично масонські
ложі стали громадськими осередками, які намагалися вирішити
актуальні соціально-політичні проблеми, акцентували увагу на
гострих питаннях, що потребували нагального розвТязання.
Братство «вільних каменярів» справило вплив не лише на філо-
софські та літературні пошуки російської інтелігенції XVIII –
початку ХІХ ст., а й на культурне, освітнє, релігійне та полі-
тичне життя імперії. Аналіз проблеми масонства в суспільно-по-
літичному дискурсі Російської імперії другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. надає змогу більш якісного розуміння цього
історичного періоду в розвитку спільноти. Через рефлексії щодо
історичного минулого відкриваються нові перспективи поглибле-
ного вивчення феномена масонства в історії.

Шифр НБУВ: РА449019
Див. також: 2.Ф.462, 2.Ф.464, 2.Ф.474, 2.Ф.484, 2.Ц.941

Теорія політики. Теоретична політологія

2.Ф.462. Демократизація суспільства в умовах глобального
політичного розвитку: автореф. дис. ... д-ра політ. наук:
23.00.04 / І. В. Застава; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія
Федьковича. – Чернівці, 2021. – 40 с. – укp.

Розглянуто демократизацію суспільства та глобальний полі-
тичний розвиток у взаємопов’язаних і взаємообумовлюючих кон-
текстах: з одного боку, глобальний політичний розвиток сприяє
модернізації політичних систем країн, поширюючи стандарти де-
мократії; з іншого боку, імплементація демократичних практик
детермінує власну специфіку демократизації суспільства в кож-
ному конкретному випадку, що, в цілому, видозмінює сам про-
цес глобального політичного розвитку, оптимізуючи його. Вио-
кремлено внутрішні (економічний, соціокультурний, освітній, ін-
формаційно-комунікативний рівні та ін.) і зовнішні (діяльність
міжнародних організацій, членство у військово-політичних бло-
ках, самостійність політичного керівництва держав, вплив іно-
земних держав, корпорацій та ін.) детермінанти демократизації
суспільства. 

Шифр НБУВ: РА450404
2.Ф.463. Політичні рішення в контексті постдемократичних

трансформацій: автореф. дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02
/ Н. А. Вінникова; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразі-
на. – Харків, 2020. – 38 с. – укp.

Здійснено комплексний аналіз процесів творення політичних
рішень у контексті постдемократичних трансформацій, яких за-
знають сучасні форми політичного урядування. Запропоновано
авторський концептуально-методологічний підхід на основі ком-
бінування вихідних принципів мережевого аналізу та теорії хао-
су, що надало змогу розкрити динаміку трансформацій, які від-
буваються у складових творення політичних рішень – практи-
ках політичної участі, репрезентації інтересів і політичної легі-
тимації, – та з’ясувати причини делегітимаційних тенденцій.
Розкрито тренди постдемократичного політикотворення, що ха-
рактеризуються дисфункціональністю інституційних механізмів
забезпечення взаємодії влади й суспільства, їх взаємним відчу-
женням через вихолощення змістовної складової залучення гро-
мадян до процесів ухвалення політичних рішень, деетатизацією
політичного урядування внаслідок поширення аутсорсингу та
клієнтарно-патронажних практик в організації владних відно-
син. Визначено ключові фактори, що впливають на творення
політичних рішень в умовах постдемократичного перебігу полі-
тикотвірних процесів: деетатизація і девертикалізація політично-
го урядування внаслідок фрагментації державних функцій між
учасниками мережевих мультиакторних форматів вироблення рі-
шень; делегітимація державної моделі урядування, зумовлена
дисфункціональністю інституційних механізмів взаємодії влади
й суспільства, зокрема в системі політичного представництва
інтересів і практиках участі громадян у процесах вироблення
політичних рішень; інкапсуляція ухвалення рішень усередині
владних мереж, що на тлі посилення соціальних фрустрацій
спричиняє збільшення ентропії та несе дестабілізаційні ризики
сучасним системам політичного урядування та світовому порядку.

Шифр НБУВ: РА445646
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2.Ф.464. Теорії цивілізацій та міжнародні конфлікти: під-
ручник / І. А. Єремєєва; Дніпропетровський державний уні-
верситет внутрішніх справ. – Дніпро: Дніпропетр. держ. ун-т
внутр. справ, 2021. – 142 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 132-
134. – укp.

Проаналізовано історичні та соціально-політичні явища через
розкриття їх теорій, типології, структури та функцій. Розгляну-
то теоретичні та практичні аспекти трансформації конфліктів у
сучасних міжнародних відносинах. Подано теоретико-методоло-
гічні підходи до інтерпретації поняття «міжнародний конфлікт».
Наведено стислий аналіз тенденцій розвитку політичних кон-
фліктів у постбіполярній системі міжнародних відносин, що на-
дає змогу охарактеризувати зміни параметрів міжнародних полі-
тичних конфліктів у сучасному світі, визначити проблеми урегу-
лювання міжнародних конфліктів та особливості міжнародної
миротворчості. Вміщено словник загальновживаних термінів,
бібліографічний список і додатки, які сприяють кращому за-
своєнню поданого матеріалу.

Шифр НБУВ: ВА851828
2.Ф.465. Трансформація політичних цінностей в умовах

постмодерну: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01
/ А. Є. Меньшеніна; нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-
ва. – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Дисертацію присвячено комплексному аналізу політичних цін-
ностей та їх трансформації в умовах постмодерну. Визначено
тенденції, особливості та умови існування постмодерну як сучас-
ної епохи, на основі яких запропоновано авторське визначення
постмоцерних політичних цінностей. Розглянуто їх трансформа-
цію у межах постмодернізму як комплексу змін у межах суспіль-
ної та політичної свідомості, на яку вплинули чинники глобалі-
зації, плюралізму, індивідуалізму з одночасним розширенням
прав і свобод людини на тлі глобальних безпекової, екологічної,
економічної та політичної кризи. Охарактеризовано зв’язок між
універсальними та національними системами цінностей, на осно-
ві яких здійснено аналіз західних та незахідних політичних цін-
ностей та визначено життєздатний потенціал останніх як постмо-
дерної альтернативи. Обгрунтовано амбівалентність постмодер-
них політичних цінностей та розглянуто межі та умови подвій-
ності системи цінностей сучасної України.

Шифр НБУВ: РА447935
2.Ф.466. The causes and specificities of the conflict theory:

sci. monogr. / R. Kazanskэ, V. Zaplatynskyi. – Kyiv: NPE
Yamchynskyi O. V., 2020. – 87 p.: charts  – Бібліогр.:
с. 79-85. – англ.

The goal of this publication is to provide a basic synthetic
theoretical analysis of conflicts, methods employed to resolve them
and the ways in which they may be prevented. The work is an
introduction to these issues. It attempts to include a wide range of
topics dealt with by the study of conflict resolution and preven-
tion. The included deeper analysis of the issue of conflict preven-
tion is a key part of the work. Emphasis is put on the theory and
practice of conflicts, due to the importance of conflict escalation
prevention in the pre-conflict phase, the phase of conflict transfor-
mation and also during the process of post-conflict reconstruction.
Conflicts became more dynamic in the 21st century. This change
occurred not only with the parties directly involved in conflicts,
but also the parties involved in the resolution of conflicts, where
we can find many different units, in addition to states. Because of
this, the bulk of the work is focused on conflict prevention and
resolution with the use and participation of national, regional and
supranational parties involved. 

Шифр НБУВ: ІВ228427
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Внутрішній стан та внутрішня політика
окремих країн

2.Ф.467. Еволюція моделі суспільно-політичного розвитку
в Словацькій Республіці: автореф. дис. ... д-ра політ. наук:
23.00.02 / А. Ю. Ключкович; Львівський нац. ун-т ім. Івана
Франка. – Львів, 2020. – 40 с. – укp.

Здійснено комплексний політологічний аналіз еволюції сло-
вацької моделі суспільно-політичного розвитку. Досліджено ос-
новні чинники, цілі та динаміку суспільно-політичних змін на
ключових етапах розвитку Словаччини впродовж трьох останніх
десятиліть. Відповідно до розробленої концептуальної схеми
аналізу поетапно розкрито специфіку процесів демократизації
політичного режиму, його гібридизації, консолідації демократії
та реалізації її потенціалу в сучасних умовах. Крізь структурно-
динамічну призму проаналізовано зміни на рівні партійної сис-
теми, державно-владних інститутів, громадського сектора, полі-
тичної культури словацького суспільства та їх вплив на еволю-
цію моделі суспільно-політичного розвитку. Розкрито специфіку
демократичної трансформації Словаччини в контексті загальних

транзитивних характеристик посткомуністичних країн. Обгрун-
товано, що консолідація демократичного режиму в Словацькій
Республіці є інтегральним результатом багаторівневих соціаль-
но-політичних змін під впливом комплексу структурних і проце-
дурних чинників. З’ясовано основні проблеми та тенденції су-
спільно-політичного розвитку Словаччини на сучасному етапі.

Шифр НБУВ: РА445428
Див. також: 2.Ф.487

Внутрішній стан та внутрішня політика України

2.Ф.468. Національна ідентичність як умова самоздійснення
української нації / В. Кремень // Пед. інновації: ідеї, реалії,
перспективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 1. – С. 113-
116. – Бібліогр.: 4 назв. – укp.

Визначено значущість формування національної єдності як ос-
нови державного утворення. Наголошено на закоріненості укра-
їнської духовної культури, яка, увібравши надбання попередніх
епох, активно відроджується у XIX ст. й постає як національна.
Актуальність проблеми національної ідентичності на сучасному
етапі зумовлена цивілізаційним і суспільним розвитком, а саме:
з одного боку, глобалізацією, а з іншого – відстоюванням дер-
жавного суверенітету.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ф.469. Освітньо-мотиваційний потенціал демократичного

державотворення в Україні: [посібник-практикум] / М. І. Пі-
рен; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Академія
управління при Президентові України. – Чернівці: Технодрук,
2021. – 253 с. – Бібліогр.: с. 153-170. – укp.

Обгрунтовано сучасне бачення освітянсько-мотиваційної домі-
нанти громадян на активну, фахово-відповідальну участь у дер-
жавотворенні щодо демократизації сучасного українського су-
спільства на духовно-інноваційних засадах і європейських цін-
ностях. Висвітлено теоретико-методологічні засади осмислення
ролі мотивації у суспільстві. Розглянуто питання формування
мотивації у людини до інтелектуального розвитку з метою запо-
бігання та подолання кризових станів. Увагу приділено соціаль-
ній ідентичності особистості як мотиваційному чиннику осмис-
лення соціально-політичних процесів на зміни. Розкрито місце
державної української мови та мовленнєвої культури у структурі
мотивації громадян на єдність і суспільно-політичну діяльність
щодо державотворення.

Шифр НБУВ: ВА850124
2.Ф.470. Регіональні ЗМІ в політичній системі України:

політологічний аналіз: автореф. дис. ... канд. політ. наук:
23.00.02 / А. І. Русиняк; Львівський нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка. – Львів, 2021. – 19 с. – укp.

Досліджено роль, потенціал та можливості впливу регіональ-
них засобів масової інформації (ЗМІ) на політичну систему су-
часної України. Розглянуто засоби масової комунікації у контек-
сті політологічного дискурсу та функціональні особливості регіо-
нальних ЗМІ. Проаналізовано зарубіжний досвід формування
регіонального медіапростору та політико-правові умови діяльно-
сті регіональних ЗМІ в Україні. Визначено особливості партій-
ної преси як комунікаційної складової місцевих електоральних
кампаній. У контексті дослідження специфіки діяльності регіо-
нальних медіа як акторів суспільно-політичних процесів в сучас-
ній Україні розкрито чинники політизації регіонального медіа-
ринку, визначено ресурсний потенціал місцевих ЗМІ у контексті
розбудови громадянського суспільства та вплив конвергенції регіо-
нальних мас-медіа на конструювання нової політичної реальності.

Шифр НБУВ: РА448022
2.Ф.471. Роль інститутів громадянського суспільства в кон-

тексті євроінтеграційних процесів України: автореф. дис. ...
д-ра політ. наук: 23.00.02 / А. М. Костенко; Чернівецький нац.
ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – 33 с. – укp.

Теоретично та методологічно обгрунтовано роль інститутів
громадянського суспільства (ІГС) в контексті європейських ін-
теграційних процесів України. Аналіз ролі ІГС в контексті єв-
ропейських інтеграційних процесів проведено із застосуванням
авторської методології шляхом аналізу системи показників на
рівні планування, дії та впливу/наслідків. Описано інструменти
партнерства між ІГС та органами державної влади та місцевого
самоврядування на прикладах: Ініціатива партнерства УВідкри-
тий урядФ, реанімаційний пакет реформ, запровадження бюдже-
тів участі та соціальний порядок на місцевому рівні. Проведено
оцінку імплементації українською владою 8 напрямків Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС, результатом якої стала
розробка та впровадження науково-практичних рекомендацій
державним органам влади.

Шифр НБУВ: РА445457
2.Ф.472. Соціокультурні чинники формування політичної

репутації в контексті демократичного розвитку українського
суспільства: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03
/ А. В. Голішевська; нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-
ва. – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Дисертацію присвячено дослідженню феномену політичної ре-
путації, соціокультурних чинників її формування в контексті
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розвитку політичної системи та політичної культури в Україні.
Осмислено багатовимірний характер політичної репутації, яка
спрямована на підвищення ваги та накопичення соціального ка-
піталу політичних акторів, а також об’єктивно сприяє консолі-
дації суспільства, забезпеченню легітимності та ефективності
функціонування політичних інститутів в умовах сучасного демо-
кратичного розвитку держави. Обгрунтовано авторське бачення
політичної репутації як усвідомленої колективної оцінки зацікав-
леними групами поведінки, якостей і результатів діяльності суб’-
єкта політики; рівня очікувань і довіри до нього як у внутріш-
ньому, так і зовнішньому інституційному середовищі, що має
системний, кумулятивний характер і потребує інтеграції в за-
гальну культуру й поведінку носія. Комплексно проаналізовано
ціннісні параметри функціонування політичної репутації через
систему визначених парних категорій; увиразнено специфічний
діалектичний взаємозв’язок у структурі політичної репутації
внутрішніх характеристик носія репутації та зовнішніх показни-
ків його діяльності. Визначено структурні елементи репутаційної
моделі комунікації та запропоновано трактування основних інст-
рументальних складових сучасного репутаційного менеджменту,
які грунтуються на створенні комунікативної медіа-репутації,
формуванні політичної відповідальності, розвитку суспільної
консолідації та демократичних форм взаємодії в сфері політич-
ної діяльності, а також антикризових стратегіях.

Шифр НБУВ: РА447934
2.Ф.473. Територіальні відмінності в політичних поглядах

населення України: політико-географічний аспект: автореф.
дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / М. П. Добиш; Київський
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с.:
рис. – укp.

Проаналізовано територіальні відмінності в політичних погля-
дах населення України. Використовуючи методи кластерного та
картографічного аналізу, з’ясовано особливості прояву історич-
них, адміністративних та електоральних кордонів. Запропонова-
но аналіз електоральних траєкторій географічних місць між по-
люсами електоральних альтернатив як аналітичний інструмент
групування територій за реакцією на зміни політичного контек-
сту й аналізу динаміки електоральної поведінки населення Ук-
раїни. Проаналізовано процеси територіальної гомогенізації та
поляризації на прикладі парламентських виборів 2002 – 2014 рр.
Виявлено, що соціальні мережі не стирають, а поглиблюють
територіальні відмінності у політичних поглядах і можуть вико-
ристовуватися як геополітичний інструмент. Показано, що явка
на виборах значно нижча серед міського населення, на терито-
ріях, де мешкають національні меншини та в південно-східній
частині країни.

Шифр НБУВ: РА448228
2.Ф.474. Трансатлантична спільнота як домінанта розвитку

української державності: автореф. дис. ... канд. політ. наук:
23.00.04 / Н. П. Середюк; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія
Федьковича. – Чернівці, 2021. – 20 с. – укp.

Дисертаційну роботу присвячено комплексному дослідженню
впливу трансатлантичної спільноти на державотворчі процеси в
Україні з 1991 до 2014 рр. Розглянуто сучасні теоретико-мето-
дологічні підходи до вивчення впливу трансатлантичної спільно-
ти на процес формування української державності. Виокремлено
місце України у зовнішньополітичній концепції країн-членів
трансатлантичної спільноти. Охарактеризовано договірно-право-
ву базу двосторонніх відносин; виявлено регіональні, трансрегіо-
нальні та міжнародні організації, що здійснили значний вплив
на становлення України як держави. Відстежено сфери впливу
регіональних, трансрегіональних і міжнародних організацій на
процеси зовнішньо-, внутрішньополітичного й економічного роз-
витку України.

Шифр НБУВ: РА448165
Див. також: 2.У.275, 2.Х.593, 2.Х.833

Зовнішня політика.
Міжнародні відносини. Дипломатія

Зовнішня політика окремих країн

2.Ф.475. Глобальні проблеми міжнародних відносин та сві-
тової політики: безпековий вимір: підручник / І. В. Алєксє-
єнко, А. І. Курас, А. Х. Маргулов; ред.: І. В. Алєксєєнко;
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. –
Дніпро: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2021. – 163 с. –
Бібліогр.: с. 132-149. – укp.

Розроблено стан сучасного міжнародного політичного просто-
ру, з акцентом на безпекових проблемах глобалізованого міжна-
родного середовища. На основі сучасних концепцій і теорій між-
народних відносин та світової політики розкрито особливості й
тенденції розвитку сучасного світового міжнародного політично-
го процесу в контексті викликів і загроз глобалізації. Проаналі-

зовано суть і функції міжнародних організацій, особливості зов-
нішньополітичної діяльності України та досліджено інтеграційні
міжнародні процеси, еволюцію відносин між Україною, ЄС і
НАТО. Розглянуто основні тригери загроз національній безпеці
держав міжнародного середовища. Проаналізовано реконцепту-
алізацію безпекової політики держав міжнародної політичної
системи. Актуалізовано феномен людської безпеки та механізми
її реалізації на міжнародному рівні крізь призму політики євро-
пейської та євроатлантичної безпеки. Досліджено роль України
в забезпеченні безпекового міжнародного простору.

Шифр НБУВ: ВА852697
2.Ф.476. Енергетична зброя у геополітичій стратегії Росії:

аналіт. доп. / О. М. Суходоля; Національний інститут страте-
гічних досліджень, Громадська організація «Центр безпекових
досліджень». – Київ: НІСД, 2020. – 127 с.: табл. – (На-
ціональна безпека). – укp.

Розглянуто проблеми використання потенціалу паливно-енер-
гетичного комплексу Росії як політичного й силового інструмен-
ту здійснення зовнішньої політики. Проаналізовано відображен-
ня місця та ролі енергетики у зовнішньополітичних пріоритетах
Росії та закріплення їх у стратегічних документах щодо забезпе-
чення національної безпеки. Здійснено огляд практичних інстру-
ментів реалізації стратегічних настанов РФ у взаємовідносинах
з країнами пострадянського простору (країнами СНД) та кра-
їнами Заходу (країнами НАТО та ЄС). Визначено методи та
інструменти інтеграції енергетики в російську геополітичну стра-
тегію. Досліджено проблему узгодження цілей енергетичної та
економічної політик з цілями політики у сфері воєнної та націо-
нальної безпеки Росії. 

Шифр НБУВ: ВА852394
2.Ф.477. Євроінтеграційний вимір міграційної політики Ко-

ролівства Швеція: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04
/ В. В. Сичов; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича. – Чернівці, 2021. – 20 с. – укp.

Дисертацію присвячено дослідженню міграційної політики Ко-
ролівства Швеція. Уперше цілісно досліджено міграційну полі-
тику Королівства Швеція з урахуванням процесів європейської
інтеграції. Уточнено етапи розвитку міграційної політики Коро-
лівства Швеція. Доведено, що міграційна криза в ЄС стала
основним чинником трансформації міграційної політики Коро-
лівства Швеція. Підтверджено диференційований характер еко-
номічних наслідків міграційних процесів для Королівства Шве-
ція. На підставі вивчення міграційної політики Швеції визначе-
но, що Україна може залучитися шведським досвідом у площині
вдосконалення власного політико-правового регулювання питань
міграції і переглянути критерії соціального забезпечення.

Шифр НБУВ: РА447924
2.Ф.478. Кемалізм та неоосманізм у зовнішній політиці

Турецької Республіки: автореф. дис. ... канд. політ. наук:
23.00.04 / Г. О. Семенова; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія
Федьковича. – Чернівці, 2021. – 18 с. – укp.

Дисертацію присвячено вивченню впливу ідеологічного факто-
ру на планування та реалізацію зовнішньої політики Турецької
Республіки. Розглянуто джерела формування та концептуальні
засади ідеології кемалізму, яка займала домінуючі позиції в дер-
жаві протягом більшої частини XX ст., забезпечуючи реалізацію
модернізаційної політики, спрямованої на подолання наявного
відставання Туреччини від провідних країн світу. Проаналізова-
но характерні риси ідеології неоосманізму, яка в постбіполярних
умовах зробила акцент на використанні факторів історичної
спадщини, геополітичного розташування, релігійної солідарності
задля реалізації активної регіональної експансії. Наголошено,
що сьогодні Туреччина перебуває в ключовій точці свого розвит-
ку – коли основні положення кемалістської ідеології були фак-
тично демонтовані, а класичний неоосманізм так і не приніс
турецькій владі успіху на міжнародній арені. В цих умовах
зовнішня політика держави набуває нового значення під впли-
вом феномену «ердоганізму» – специфічної системи державно-
го управління, сформованої навколо президента Р. Т. Ердогана.

Шифр НБУВ: РА447925
2.Ф.479. Політика історичної пам’яті як важливий чинник

німецько-польських відносин: автореф. дис. ... канд. політ.
наук: 23.00.04 / О. І. Бойчук; Чернівецький нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 19 с. – укp.

Уперше цілісно досліджено політику історичної пам’яті у
польсько-німецьких відносинах після падіння Берлінського муру
з урахуванням політичної трансформації в обох країнах. Вио-
кремлено етапи розвитку двосторонніх відносин під кутом впли-
ву історичних проблем. Структуровано категоріальний апарат,
дотичний до політизації історії у двосторонніх відносинах. До-
ведено, що інтенсивність впливу історичних проблем на двосто-
ронні відносини залежить від внутрішньо– та зовнішньополі-
тичної ситуації. Визначено, що політика історичної пам’яті у
німецько-польських відносинах була важливим чинником, який
впливав на характер, якість та інтенсивність двостороннього діа-
логу між країнами.

Шифр НБУВ: РА448201
2.Ф.480. Політика США та КНР в Азійсько-Тихоокеансько-

му регіоні: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04
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/ Є. О. Левитська-Доба; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія
Федьковича. – Чернівці, 2021. – 18 с. – укp.

Зазначено, що однією з ключових проблем міжнародної полі-
тики XXI ст. є американо-китайські відносини, які поступово
еволюціонують від партнерства до антагонізму. Незважаючи на
те, що Китайська Народна Республіка задекларувала винятково
мирні цілі у веденні зовнішньої політики, Сполучені Штати Аме-
рики та провідні держави Азійсько-Тихоокеанського регіону ви-
ражають занепокоєння через швидкий розвиток економічної та
військової могутності Пекіна. Економічне протистояння Пекіна
та Вашингтона на сучасному етапі вже переросло у торгову
війну. Беручи до уваги ядерний статус обох учасників цього
протистояння, реальну загрозу у світі становить поширення ан-
тагонізму з економічної сфери в політичну та військову. Акцен-
товано, що комплексний аналіз взаємозв’язку політичного й еко-
номічного аспектів відносин США та КНР, їх впливу на регіо-
нальну та світову кон’юнктуру надає можливість краще зорієнтувати
Україну щодо більш ефективного зовнішньополітичного курсу.

Шифр НБУВ: РА448658
2.Ф.481. Роль держав Вишеградської групи у формуванні

східної політики Європейського Союзу: автореф. дис. ... канд.
політ. наук: 23.00.04 / О. А. Близняк; Чернівецький нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 20 с. – укp.

На основі теоретичних концептів політичного реалізму та
конструктивізму, різнопланової методології і репрезентативної
джерельної бази досліджено східну політику ЄС та простежено
участь країн Вишеградської групи у процесах її формування та
реалізації. Проаналізовано участь Вишеградських країн у диску-
сіях щодо започаткування Європейської політики сусідства. Ви-
світлено позиції країн Вишеградської групи щодо Східного парт-
нерства у розрізі польсько-шведського проєкту та чеського ме-
морандуму. Простежено активність Вишеградських країн у про-
цесі імплементації Східного партнерства. Досліджено діяльність
країн Вишеградської четвірки в контексті реалізації політики ЄС
щодо України, охарактеризовано позиції цих держав щодо ро-
сійсько-українського конфлікту. Обгрунтовано думку про те, що
відсутність одностайності серед країн V4 щодо російсько-україн-
ського конфлікту ставить під сумнів ефективність їх як захис-
ників інтересів країн Східного партнерства.

Шифр НБУВ: РА448305
2.Ф.482. Російсько-українська війна у сучасній політичній

карикатурі (Медіатизація воєнних конфліктів сучасності): мо-
нографія / О. Л. Семотюк; Львівський нац. ун-т ім. Івана
Франка. – Дрогобич: Коло, 2021. – 341, [1] с.: рис.,
табл. – Бібліогр.: с. 309-340. – укp.

Висвітлено процеси медіатизації воєнних конфліктів у сучас-
ному гумористичному медіаполітичному дискурсі, рівні його ак-
туалізації і функції, базові теорії гумору, ознаки, функції та
типологію політичної карикатури як основної одиниці гуморис-
тичного медіаполітичного дискурсу і як мультимодального тек-
сту. На основі аналізу висвітлення російської агресії в Україні
в американських, німецьких, українських і російських політич-
них карикатурах, доведено, що процеси медіатизації воєнних
конфліктів потребують сучасних методологічних підходів та по-
єднання кількісних та якісних методів дослідження. Для реалі-
зації дослідницьких завдань застосовано методи комп’ютерного
контент-аналізу, фреймового аналізу і мультимодального дис-
курс-аналізу окреслено подібності і відмінності цих методів у
стосунку до мультимодальних текстів.

Шифр НБУВ: ВС68511
2.Ф.483. Східне партнерство в зовнішній політиці Польщі:

монографія / Д. Т. Рослонь, Я. Б. Турчин, О. Я. Івасечко;
Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів: Вид-во Львів.
політехніки, 2021. – 174 с. – Бібліогр.: с. 160-170. – укp.

Здійснено грунтовне та всебічне вивчення ініціативи ЄС –
«Східне партнерство» як важливого виміру імплементації схід-
ної політики Республіки Польща з урахуванням актуальних
трендів трансформації міжнародного середовища в Центральній
та Східній Європі. Актуальність теми зумовлена потребою дослі-
дження перспектив польсько-шведської ініціативи як в рамках
ЄС, так і можливостей офіційної Варшави за умов її реалізації.
Переосмислено сучасну польську східну політику й окреслено
потенційні сценарії її втілення. Наголошено на тому, що в інте-
ресах Польщі – обмежити російське домінування та зміцнити
власні східні кордони через демократизацію й європеїзацію пра-
вових, суспільних та економічних сфер держав СП.

Шифр НБУВ: ВА852396
2.Ф.484. Regional studies: countries of the Baltic –  Black

Sea area: textbook for students of the higher education inst.
/ ред.: M. S. Dorosko, V. V. Kopiika, P. M. Ihnatiev,
S. A. But, I. O. Voloshenko, O. A. Kravchuk, R. A. Kryvonos,
O. V. Mishyn, N. F. Serbina, Yu. A. Cyrfa, B. O. Cherkas. –
Kyiv: Nika-Tsentr, 2020. – 288 p. – Бібліогр.: с. 285-287. – англ.

On the basis of the analysis of a wide range of historical,
diplomatic, political and legal, economic and statistical, natural
and geographical, demographic and cultural materials, complex
regional studies of the countries of the Baltic – Black Sea Area
are presented. The Textbook does not provide comprehensive solu-
tions to the current issues in contemporary political, social and

economic, cultural, etc. development of the countries and regions
of the world. However, it facilitates the search for truth by
presenting detailed information on the origins of a particular
phenomenon.

Шифр НБУВ: ІВ228585
Див. також: 2.Т.56
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2.Ф.485. Русь, Малоросія, Україна: галицькі українці у
пошуках власного імені (XIX –  перша половина XX століть)
/ П. Артимишин, М. Барановський, Т. Гаврилів, Л. Гентош,
Р. Голик, Л. Зашкільняк, І. Зуляк, О. Киричук, Н. Кісь,
М. Клопова, Н. Колб, Я Кондрач, О. Малиць, Н. Мисак,
І. Монолотій, М. Омельчук, І. Орлевич, О. Павлишин, В. Па-
шук, М. Рак, А. Свйонтек, О. Седляр, І. Соляр, В. Станке-
вич, О. Чайковська; ред.: І. Орлевич; Львівський музей історії
релігії, Інститут українознавства імені І. Крип’якевича, НАН
України. – Львів: Логос, 2021. – 462, [1] с.: іл. – укp.

У контексті етнонімічних характеристик розкрито особливості
національної ідентифікації галицьких українців у XIX – пер-
шій половині XX ст., які віддзеркалювали соціально-політичну
й етнокультурну ситуацію в краї. Проаналізовано дискурс щодо
вибору назви для означення українського народу в середовищі
різних політичних течій, духовенства, наукових кіл, молодіжних
товариств тощо. Показано, як зі зростанням національної само-
свідомості терміни «русин», «руський», «руский», котрі протя-
гом XIX ст. вживалися стосовно представників українства на
галицьких теренах, напередодні та в роки Першої світової війни,
а ще більше – української революції 1917 – 1921 pp. посту-
пово витісняються етнонімом «українець», що й стає назвою
сучасної української нації. Поступову заміну терміна «русин»
відповідником «українець» в означенні українців Галичини до-
помагають розкрити назви, одержані від інших народів – по-
ляків, німців, євреїв та ін., котрі також населяли цей край.

Шифр НБУВ: ВС68494
2.Ф.486. Українські націоналістичні організації в боротьбі

за збереження української освіти у Польщі в 20 –  30 рр.
ХХ ст.: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / С. О. Іль-
чишин; Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. –
Кам’янець-Подільський, 2021. – 20 с. – укp.

Дисертацію присвячено дослідженню боротьби українських
націоналістичних організацій за збереження української освіти у
Польщі в 20 – 30 рр. XX ст. в контексті намагань провідних
діячів національно-визвольного руху створити й утвердити Ук-
раїнську Самостійну Соборну Державу. Проаналізовано стано-
вище освіти у Другій Речі Посполитій та процеси полонізації
української освіти. Проаналізовано діяльність українських на-
ціоналістичних партій, а також їх молодіжну й освітню політи-
ку. Докладно проаналізовано ідеологію освіти у програмних до-
кументах ОУН і досліджено початок боротьби ОУН за україн-
ську школу у Другій Речі Посполитій у вигляді Шкільної акції
ОУН 1933 – 1934 рр. З’ясовано аспекти ставлення молодіжних
націоналістичних організацій та українських студентів до
Шкільної акції 1933 – 1934 рр. Висвітлено становище дошкіль-
ної освіти та боротьбу проти її полонізації.

Шифр НБУВ: РА448470
2.Ф.487. Формування політичної нації у Республіці Казах-

стан: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.05 / Ш. Н. Рі-
аханов; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого. – Київ, 2021. – 20, [1] с. – укp.

Досліджено еволюцію реалізації проєкту казахстанської полі-
тичної нації після розпаду Радянського Союзу, що мав за мету
впорядкування етнодемографічного балансу та консолідацію різ-
них етнічних груп навколо єдиної державної ідеології. Відзначе-
но, що процес націєтворення в Республіці Казахстан характери-
зується насамперед прагненням органів державної влади спряму-
вати розвиток етнонаціональної ідентичності казахстанців у бік
її гомогенізації. Доведено, що чинник мови мав неоднозначний
вплив на динаміку ставлення жителів Республіки Казахстан до
ідеї спільної казахстанської ідентичності та ідентифікації себе як
членів єдиної політичної нації. З одного боку, ідеологія казах-
станського білінгвізму/трилінгвізму подає мовне питання як
функціонально пов’язане з проблематикою конкурентоспромож-
ності казахстанської нації у цілому та її окремих складових на
світовому і регіональному рівнях, а з іншого – казахська мова
утверджується як єдина державна та ідентитет Казахстану. Це
вступає у суперечність з одночасним збереженням статусу росій-
ської як другої офіційної мови.

Шифр НБУВ: РА450435
Див. також: 2.Т.73, 2.Ч.1051
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Держава та право. Юридичні науки

(реферати 2.Х.488 –  2.Х.931)

2.Х.488. Інститут інтерпретації (тлумачення) в європейсько-
му контрактному праві: теоретико-цивілістичні засади: авто-
реф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01, 12.00.03 / О. О. Гай-
дулін; Національна академія внутрішніх справ. – Київ,
2021. – 37 с. – укp.

Викладено теоретико-цивілістичні основи, які мають стати
фундаментом розробки нової загальної теорії інтерпретації. За-
пропоновано, що ця теорія буде базовою системою ідей конвер-
генції приватного права, зокрема європеїзації договірного права.
Розроблено теоретичну модель інтерпретаційного права в системі
договірного права, зокрема, узагальнено основні компоненти
цього правового інституту: інтерпретаційна система, яка базуєть-
ся на одній з трьох «стратегій інтерпретації»: об’єктивізмі, су-
б’єктивізмі, холізмі; інтерпретаційна ситуація, до складу якої
належать: інтерпретаційні відносини; правовий конфлікт інтер-
претацій; контекст договірної інтерпретації; метод правового ре-
гулювання як системна єдність імперативного, диспозитивного та
дискреційного цивілістичних методів при провідній ролі дискре-
ції та аналогії права; система загальних принципів та норм-пра-
вил інтерпретації права; правові засоби інтерпретації.

Шифр НБУВ: РА449221
2.Х.489. Матеріали міжнародної науково-практичної конфе-

ренції «Актуальні проблеми юридичної науки та практики в
XXI столітті», 16 –  17 жовтня 2020 року. Ч. 1 / Міжнарод-
ний економіко-гуманітарний універститет імені Степана Дем’ян-
чука, «Актуальні проблеми юридичної науки та практики в
XXI столітті», міжнародна науково-практична конференція. –
Б. м., 2020. – 223 с. – укp.

Подано матеріали міжнародної науково-практичної конферен-
ції (м. Рівне, 16 – 17 жовтня 2020 р.). Наведено теорію та
історію держави і права: історію політичних і правових учень:
принципи пропорційності як духовно-ціннісний феномен та його
роль у поліцейській діяльності; сервісна модель держави крізь
призму духовно-культурних цінностей; проблеми ефективності
правового регулювання. Розглянуто деякі види законодавчих об-
межень фінансування виборів та виборчих процедур. Зазначено
право на свободу світогляду і віросповідання в Україні та євро-
пейських державах. Досліджено питання правової культури на-
родних депутатів України як показник конституційно-п равового
статусу парламентарія. Визначено окремі аспекти конституційно-
го права на працю. Акцентовано увагу на організаційно-правові
принципи нотаріальної діяльності незалежної України.

Шифр НБУВ: В358686/1
2.Х.490. Матеріали міжнародної науково-практичної конфе-

ренції «Актуальні проблеми юридичної науки та практики в
XXI столітті», 16 –  17 жовтня 2020 року. Ч. 2 / Міжнарод-
ний економіко-гуманітарний універститет імені Степана Дем’ян-
чука, «Актуальні проблеми юридичної науки та практики в
XXI столітті», міжнародна науково-практична конференція. –
Б. м., 2020. – 211 с. – укp.

Подано матеріали міжнародної науково-практичної конферен-
ції (м. Рівне, 16 – 17 жовтня 2020 р.). Розглянуто питання
адміністративного права ш процесу: фінінсове право, інформа-
ційне право. Досліджено питання кримінального права та кри-
міналогії; кримінально-виконавчому праву. Визначено питання
кримінального процесу такриміналістики; судової експертизи;
оперативно-розшуковій діяльності.

Шифр НБУВ: В358686/2
2.Х.491. НКВС –  МВС УРСР (1934 –  1954 рр.): струк-

турна побудова та функції (історико-правове дослідження):
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. В. Пристай-
ко; Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2021. –
20 с. – укp.

Досліджено та проаналізовано основні етапи становлення й
розвитку головного карально-репресивного механізму СРСР та
УРСР – НКВС – МВС. Виявлено причини та передумови
структурно-організаційних процесів у системі НКВС – МВС на
різних етапах утвердження й подальшого зміцнення тоталітарно-
го режиму, в умовах Другої Світової війни, на повоєнному етапі
відновлення та на першому етапі постсталінської епохи і загаль-
ної «десталінізації». Розкрито сукупність чинників, які спричи-
нили багаточисельні перебудови та розгалуження органів
НКВС – МВС в Україні, перетворивши його в інструмент про-
ведення тоталітарної політики.

Шифр НБУВ: РА448273
2.Х.492. Правове регулювання фінансово-кредитних відно-

син у міжнародному публічному праві: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.11 / М. І. Грабинський; Нац. ун-т «Одеська
юридична академія». – Одеса, 2021. – 20 с. – укp.

Здійснено аналіз правового регулювання фінансово-кредитних
відносин у міжнародному публічному праві. Вперше обгрунтова-
но необхідність виокремлення фінансово-кредитного інституту
міжнародного фінансового права та визначено його місце в сис-
темі міжнародного права. Цей інститут визначено як сукупність
правових норм, які регулюють фінансово-економічні та грошово-
кредитні правовідносини, що виникають між суб’єктами міжна-
родного публічного (фінансового) права, в основі яких лежить
публічний інтерес держави щодо ефективного внутрішнього
функціонування економіки. Фінансово-кредитний інститут є са-
мостійним інститутом міжнародного фінансового права, яке є
підгалуззю міжнародного економічного права у структурі міжна-
родного публічного права. З’ясовано, що міжнародний договір
наразі є головним джерелом сучасних фінансово-кредитних від-
носин, акти міжнародних організацій виступають допоміжним
джерелом міжнародного економічного права, а їх влучне поєд-
нання можна вважати особливістю міжнародних фінансово-кре-
дитних правовідносин. Виявлено, що, на відміну від національ-
ного законодавства, у міжнародному праві немає відмінності що-
до вживання термінів «кредит» і «позика». Вперше розмежовано
питання суб’єктів міжнародного фінансового права й учасників
міжнародних фінансово-кредитних правовідносин. До суб’єктів
міжнародного фінансового права віднесено держави, міжнародні
міжурядові організації й інші суб’єкти міжнародного права. А
до учасників міжнародних фінансово-кредитних правовідносин,
залежно від форми закріплення у міжнародних договорах і їх
ролі у відносинах, віднесено: Позичальник, Кредитор, Банк,
Гарант, Виконавець проєкту та ін. Виявлено особливий порядок
укладення та специфічні суттєві умови міжнародних кредитних
договорів. Незалежно від кількості та назв міжнародних актів,
якщо вони укладені між тими самими суб’єктами, щодо того
самого предмету, вони вважатимуться окремими документами
одного міжнародного договору. 

Шифр НБУВ: РА448867
Див. також: 2.У.153, 2.Х.529, 2.Х.735, 2.Ш.1259

Загальна теорія держави та права

2.Х.493. Бібліографічний покажчик для написання курсових
та наукових робіт з навчальної дисципліни «Актуальні проб-
леми теорії держави та права» (для здобувачів вищої освіти
юридичного факультету та Навчально-наукового інституту за-
очного навчання та підвищення кваліфікації)  / ред.:
Л. Р. Наливайко; упоряд.: І. О. Грицай, О. І. Наливайко,
О. С. Чепік-Трегубенко; Дніпропетровський державний універ-
ситет внутрішніх справ. – Дніпро: Дніпропетр. держ. ун-т
внутр. справ, 2021. – 303 с.: табл. – укp.

Бібліографічний покажчик підготовлено на основі матеріалів
із теорії держави та права й інших суміжних наук. Наведено
понад 3000 бібліографічних джерел. Включено інформацію про
нормативно-правові акти з урахуванням останніх законодавчих
змін. Зібрано, проаналізовано та систематизовано бібліографічні
описи монографій, статей наукових фахових видань, підручни-
ків, навчальних посібників, довідкових видань, словників, ен-
циклопедій, дисертацій та авторефератів дисертацій, підготовле-
них і виданих як в Україні, так і в інших державах. Уміщено
видання українською, англійською та російською мовами.

Шифр НБУВ: ВА851841
2.Х.494. Інституційна характеристика сучасної держави:

теоретико-правове дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.01 / С. В. Ковбасюк; Нац. ун-т «Одеська юридич-
на академія». – Одеса, 2021. – 19 с.: рис. – укp.

Увагу приділено загальнотеоретичному дослідженню особли-
востей інституційних характеристик сучасної держави як певної
цілісності, виокремленої із соціального середовища та організо-
ваної як система взаємопов’язаних елементів, орієнтованих на
забезпечення належних умов реалізації та захисту прав і свобод.
Проаналізовано генезу та методологічні засади інституційного
підходу в дослідженні сучасної держави. Визначено інституційні
засади системи сучасного суспільства й охарактеризовано інсти-
туційний вимір сучасної держави. Одержало загальнотеоретичне
обгрунтування положення щодо того, що інституційний підхід
зберігає важливе місце не тільки в економічних, але і в сучасних
юридичних дослідженнях. Завдяки використанню інституційного
підходу стає можливим розкриття особливостей розвитку та
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формування ключових соціальних інститутів, а відтак і норм,
які створюються для упорядкування відносин у цій сфері. Інсти-
туційний світ зі своїми правилами та організаціями, елементами
та функціями, розвивається в силу рушійної енергії потреб со-
ціуму, для задоволення і обслуговування яких ці інститути влас-
не і створюються. Обгрунтовано, що формування нової інститу-
ційної системи сучасного суспільства призводить до зміни ролі
державних інститутів і держави в ній. Сучасна інституційна
система характеризується високим ступенем інституційних взає-
модій при низькому рівні ієрархізації та різновекторності руху
інформації, що призводить до рівномірного розподілу ресурсів і
владних повноважень. В інституційній системі сучасної держави
формується декілька осередків інституціоналізації, внаслідок чо-
го формується нова конкурентна парадигма розвитку інститутів
сучасної держави. Встановлено, що інституцоналізація сучасної
держави має вплив на її ефективність за двома напрямами. По-
перше, інституціоналізація призводить до упорядкування су-
спільних відносин взагалі і владних відносин, зокрема. По-дру-
ге, інституціоналізація державної влади сприяє встановленню
раціонального типу легітимності, що означає усталення якісно
нового порядку взаємовідносин між владою і суспільством. 

Шифр НБУВ: РА448662
2.Х.495. Конституційно-правовий статус церкви в Україні

та зарубіжних країнах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.02 / Т. В. Павроз; Національна академія внутрішніх
справ. – Київ, 2020. – 18 с. – укp.

Дисертацію присвячено дослідженню конституційно-правового
статусу церкви в Україні й іноземних країнах. Розглянуто док-
трину, генезу та правову регламентацію статусу церкви в Украї-
ні та зарубіжних країнах, Висвітлено методологію дослідження,
поняття та елементи конституційно-правового статусу церкви в
нашій державі, проаналізовано конституційно-правовий статус
церкви в інших країнах на підставі приналежності їх до загаль-
ного, континентального і традиційного права. Сформульовано
визначення конституційно-правового статусу церкви, обгрунтова-
но його юридичну конструкцію. Досліджено чинне законодав-
ство України, що закріплює конституційно-правовий статус
церкви. Аргументовано, що деякі норми, які регламентують кон-
ституційно-правовий статус церкви в Україні, містять певні не-
доліки, у зв’язку з чим запропоновано зміни до законодавства в
цій сфері з метою його вдосконалення.

Шифр НБУВ: РА445791
2.Х.496. Поняття і правова природа принципу заборони

зловживання правом: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.01 / Н. Л. Буроменська; ВНЗ «Університет економіки
та права «КРОК». – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Обгрунтовано позицію щодо зловживання правом як проти-
правної дії, оскільки норма права реалізується всупереч її при-
значенню та з метою досягнення неправомірного результату, що
зазвичай супроводжується завданням шкоди правам та інтересам
іншої особи або суспільства. У такому контексті зловживання
особою своїми правами полягає у корисливому, недобросовісно-
му використанні права без дотримання принципів права, зокре-
ма принципу добросовісності, розумності, верховенства права,
заборони зловживання правом. Доведено, що до зловживання
правом призводять недосконалість законодавства, низька право-
ва культура та домінування принципу верховенства закону над
принципом верховенства права. Наголошено на системному ха-
рактері шкідливих наслідків зловживання правом, що завдають
шкоди ролі права як суспільного регулятора взагалі. Висловлено
думку, що основним способом недопущення зловживання правом
є неухильне дотримання принципів права як основи будь-якого
правотворення, правореалізації та панування права. Встановлено
основні ознаки принципу заборони зловживання правом та
сформульовано його визначення. Визначено основні ознаки кон-
ституційних засад принципу заборони зловживання правом. На-
голошено, що найважливішим способом протидії зловживання
правом має бути закріплення відповідної норми в Конституції
України та актах галузевого законодавства, а також дотримання
загального принципу заборони зловживання правом суб’єктами
права. Запропоновано низку змін до актів законодавства з метою
запобігання зловживанню правом. Досліджено практику ЄСПЛ
та Суду ЄС щодо зловживання правом і визначено значення
такої практики для розвитку українського законодавства.

Шифр НБУВ: РА448190
2.Х.497. Правове буття як онтологічна основа праворозу-

міння (історико-теоретичне дослідження): автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук: 12.00.01 / Ю. В. Гоцуляк; Інститут законодавства
Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 39 с. – укp.

Наведено результати першого в Україні комплексного дослі-
дження, у якому на основі комплексного загально-теоретичного
аналізу категорії правового буття обгрунтовано нові доктриналь-
но-правові положення щодо його змісту та структури, запропо-
новано онтологічний підхід до праворозуміння. Обгрунтовано,
що правове буття – це підстава існування правової реальності,
що розгортається через постійну присутність впорядкування і
його атрибутів у феноменальному світі. Акцентовано, що будь-
яке праворозуміння має починатися з правового буття як найза-
гальнішої категорії правового мислення. Оскільки право охоп-

лює своїм змістом всі впорядкувальні процеси – воно має пев-
ним чином розгортатися через зміст і спосіб, чим є атрибут і
модус.

Шифр НБУВ: РА445716
Див. також: 2.Х.832

Історія держави та права

2.Х.498. Політико-правова доктрина Хрестоносного руху
доби Середньовіччя: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01
/ Д. Є. Забзалюк; Нац. ун-т «Львівська політехніка». –
Львів, 2021. – 40 с. – укp.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню політико-
правової доктрини Хрестоносного руху доби Середньовіччя в
контексті аналізу її теоретико-методологічних та історико-право-
вих детермінантів становлення та розвитку на основі розробленої
авторської концепції її доктринальних засад. Проаналізовано
місце та роль Хрестоносного руху в системі державно-правових
регуляторів суспільно-політичного життя християнського світу в
добу Середньовіччя, досліджено ідейні засади та доктринальні
особливості Хрестоносного руху в теологічній та політико-право-
вій думці Середньовіччя та значення Хрестоносного руху для
суспільно-політичного та державно-правового розвитку Європи.
Виокремлено концептуальні засади формування політико-право-
вої доктрини Хрестоносного руху доби Середньовіччя в контек-
сті яких досліджено вплив Хрестоносного руху на розвиток ка-
нонічного права та юридичної науки, головні чинники Папської
реформації в добу Середньовіччя та історико-правові засади ста-
новлення духовно-лицарських орденів. Відображено значення
політико-правової доктрини Хрестоносного руху для розвитку
етнічних українських земель. З’ясовано роль християнства та
вплив католицизму на державотворчі процеси Київської Русі та
Галицько-Волинської держави, а також політико-правові аспекти
європейської інтеграції Київської Русі та Галицько-Волинської
держави в період Хрестоносного руху.

Шифр НБУВ: РА448483
2.Х.499. Становлення правової традиції релігійної толерант-

ності у федеративних державах Європи (V ст. до н. е. –
XVII ст.): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01
/ Ю. В. Цвєткова; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. –
Київ, 2021. – 32 с. – укp.

Дисертацію присвячено дослідженню проблематики, пов’яза-
ної з енезою, розвитком і трансформацією правової традиції
релігійної толерантності у федеративних державах Європи доби
Античності, Середньовіччя та Раннього Модерного періоду. Роз-
роблено концепцію правової традиції релігійної толерантності як
об’єктивного, неперервного і спадкоємного процесу в європей-
ському просторі правового спілкування у визначених просторо-
вих, хронологічних межах та у зв’язку з формуванням принци-
пів федералізму в західній традиції права. Визначено зміст,
природу та телеологію правової традиції релігійної толерантно-
сті в процесі її становлення. Увагу приділено формуванню мо-
дерних моделей взаємовідносин держави і релігійних організацій
та їх відмінності в західно- та східноєвропейських державах.

Шифр НБУВ: РА448141

Історія держави та права України

2.Х.500. Державницька теорія місцевого самоврядування у
правовій доктрині ХІХ –  ХХІ ст.: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.01 / Л. С. Говоруха; Національний юридич-
ний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. –
20 с. – укp.

Увагу приділено виявленню суті державницької теорії місце-
вого самоврядування, основних причин та умов її формування,
різновидів і тенденцій розвитку, а також можливостей практич-
ного застосування у процесі здійснення реформи територіальної
організації публічної влади та місцевого самоврядування в Ук-
раїні. Розкрито витоки державницької теорії місцевого самовря-
дування та її обгрунтування у західноєвропейській правовій док-
трині XIX ст. Визначено роль і місце цієї теорії у вітчизняній
політико-правовій науці та практиці XIX – початку XX ст.
Висвітлено відображення державницької теорії місцевого само-
врядування у міжнародно-правових актах і зарубіжному законо-
давстві, розкрито її прояви у пострадянській правовій доктрині.

Шифр НБУВ: РА450418
2.Х.501. Конституційно-правові засади створення й функ-

ціонування органів державної влади та управління радянської
України в 1920-х –  першій половині 1930-х років: монографія
/ О. С. Дудченко; ред.: Г. В. Лаврик; Ніжинський дер. ун-т
імені Миколи Гоголя. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. –
405 с. – Бібліогр.: с. 354-405. – укp.

Викладено результати комплексного дослідження конститу-
ційно-правових засад створення та функціонування органів
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державної влади й управління радянської України в 1920-х –
першій половині 1930-х рр. На підставі аналізу сучасних мето-
дологічних підходів, архівних матеріалів розкрито особливості
формування органів державної влади й управління відповідно до
Конституції УСРР 1919 р., Конституції УСРР 1919 р. в редакції
1925 р. і Конституції УСРР 1929 р., зокрема Всеукраїнського
з’їзду рад, Всеукраїнського центрального виконавчого комітету,
Ради народних комісарів УСРР, а також народних комісаріатів
і місцевих органів радянської влади. Охарактеризовано законо-
творчу діяльність вищих органів державної влади й управління
радянської України в 1920-х – першій половині 1930-х рр.
Досліджено структуру, форми та методи їх функціонування.

Шифр НБУВ: ВА852531
2.Х.502. Місцеві судові установи, адвокатура та нотаріат в

системі апарату влади Райхскомісаріату «Україна» та війсь-
кової зони окупації (1941Ц1944 рр.): автореф. дис. ... д-ра іст.
наук: 07.00.01 / А. О. Іваненко; Переяслав-Хмельницький
держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав,
2020. – 40 с. – укp.

Досліджено гітлерівську окупаційну політику, яка проводила-
ся на теренах Райхскомісаріату «Україна» та військової зони в
1941 – 1944 рр. Робота базується на аналізі оригінальних ар-
хівних джерел, більшість яких вперше введено до наукового
обігу. На основі системного аналізу широкого корпусу архівних
джерел, опублікованих документів, вітчизняної та зарубіжної
наукової літератури вперше здійснено комплексне дослідження
функціонування судових установ, адвокатури та нотаріату в
РКУ та ВЗО в 1941 – 1944 рр. Визначено заходи керівництва
Німеччини, здійснені для запровадження «нового порядку» в
Україні, ідентифіковано систему органів та установ, уповноваже-
них на реалізацію мети та завдань нацистської окупаційної по-
літики на теренах РКУ та ВЗО, встановлено органи влади,
уповноважені на організацію юридичних форм і засобів дотри-
мання місцевим населенням правомірної поведінки в період за-
провадження нацистського окупаційного режиму. Охарактеризо-
вано нормативно-правову базу, на основі якої врегульовувалася
сфера кримінальних, цивільних і сімейних правовідносин місце-
вого населення, окреслено основні закономірності створення й
практичної роботи місцевих цивільних та кримінальних судів.
Розкрито особливості створення та функціонування установ но-
таріату й адвокатури. Визначено можливості місцевого населен-
ня щодо судового захисту цивільних прав та інтересів. Виявлено
особливості кримінального судочинства в РКУ та ВЗО. Створе-
но узагальнювальний соціально-професійний образ працівників
окупаційної юридичної сфери та визначено мотиви їх співпраці
із гітлерівцями. Простежено долю працівників юридичної сфери
після повернення радянської влади.

Шифр НБУВ: РА448028
2.Х.503. Становлення і розвиток законодавства про злочини

проти моралі на українських землях (ІХ ст. –  1917 р.):
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. О. Громовий;
Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2021. –
20 с. – укp.

Здійснено історико-правовий аналіз процесу становлення та
розвитку законодавства про злочини проти моралі на україн-
ських землях (IX ст. – 1917 p.). і практики його застосування.
Виявлено закономірності й особливості розвитку законодавства
про злочини проти моралі на українських землях. Установлено,
що поняття та зміст системи злочинів проти моралі набули свого
розуміння у примітивному вигляді ще в додержавний період.
Зроблено висновок, що важливу роль у житті суспільства віді-
гравала правова регламентація злочинів проти моралі за доби
Київської Русі. Проаналізовано основні кримінальні санкції за
злочини проти моралі за козацько-гетьманської доби. В основно-
му ці санкції регламентувалися нормами звичаєвого права. Осо-
бливого застосування ці санкції отримали на Запорізькій Січі.
Досить детальній регламентації підлягає система злочинів проти
моралі за нормами «Прав, за якими судиться малоросійський
народ» 1743 р. При цьому цей документ містив досить велику
кількість складів злочинів проти моралі та передбачав сувору
систему покарань як для жінок, так і для чоловіків, які вчинили
злочин. Охарактеризовано розвиток законодавства, яке стосува-
лося злочинів проти моралі та було врегульовано у криміналь-
ному законодавстві на українських землях у складі Російської
імперії в XIX ст. Здійснено аналіз нормативної регламентації
системи злочинів проти моралі у кримінальному законодавстві
Австрійської (Австро-Угорської) імперії на українських землях.

Шифр НБУВ: РА450353

Держава та право України

2.Х.504. 77-ма студентська науково-технічна конференція.
Секція права та психології. 15 жовтня –  8 листопада 2019:
зб. тез доп. / ред.: В. Л. Ортинський, Т. З. Герасимів,
М. М. Сірант, І. Ю. Хомишин, С. С. Сливка, В. Б. Коваль-
чук, О. М. Гумін, В. С. Макарчук, І. О. Личенко,

Н. П. Бортник, О. Д. Кузнецова, Ю. М. Козловський,
І. І. Сняданко; упоряд.: М. М. Маськовіта; Нац. ун-т «Львів-
ська політехніка». – Львів: Вид-во Львів. політехніки,
2019. – 207 с. – укp.

Досліджено правовий статус жінки відповідно до положень
Ісламу. Розглянуто юридичні гарантії охорони та захисту права
на доступ до публічної інформації. Увагу приділено теоретико-
правовим характеристикам зовнішініх функцій держави. Оха-
рактеризовано соціально-правові погляди Михайла Грушевсько-
го. Висвітлено поняття та принципи правничої деонтології як
філософсько-правової науки. Наведено загальну характеристику
публічного управління та адміністрування. Досліджено правове
регулювання електронних грошей в Україні. Висвітлено деякі
недосконалості механізму доступу до публічної інформації та
наведено пропозиції їх вирішення. Розкрито роль нотаріуса у
посвідченні та державній реєстрації договору купівлі-продажу
квартири. Розглянуто особливості застосування позовної давно-
сті в сімейно-правових спорах.

Шифр НБУВ: СО37800
2.Х.505. Законодавче забезпечення адміністративно-право-

вих режимів / O. А. Гусар, О. П. Мандрика, М. І. Рустамо-
ва // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац.
ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 67-74. – Бібліогр.: 9 назв. –
укp.

Мета роботи – на підставі чинного законодавства та джерел
здійснити дослідження законодавчого забезпечення адміністра-
тивно-правових режимів. Використано загальнонауковий метод
(аналіз та синтез), системний, логіко-юридичний, формально-
юридичний, метод групування та системно-структурний підхід,
логічний. Вказано наявні недоліки в законодавчому забезпеченні
адміністративно-правових режимів. Стан законодавчого забезпе-
чення адміністративно-правових режимів.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.506. Індивідуальне правове регулювання в контексті

правової реформи / Л. О. Шапенко, І. С. Мельничук
// Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац.
ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 60-66. – Бібліогр.:
11 назв. – укp.

Мета дослідження – визначення змісту поняття індивідуаль-
ного правового регулювання в контексті сучасних тенденцій роз-
витку правової системи України, а також його ролі та значення
в механізмі правового регулювання. Методологічну основу до-
слідження склали загальнонаукові та спеціально юридичні мето-
ди пізнання, за допомогою яких вивчено наукові підходи та
доктринальні позиції розуміння індивідуального правового регу-
лювання, зокрема сутності його соціально-управлінської приро-
ди функціонування. Вихідним принципом запропонованої науко-
вої роботи є розробка теоретичних положень, що визначають
особливості індивідуально-правового регулювання, пов’язаного з
дією певного механізму, що поєднує в собі усі юридичні засоби
та за допомогою індивідуального веління регулює певні казуаль-
но-регламентовані суспільні відносини. В сучасних умовах
трансформації суспільних відносин та здійснення правої рефор-
ми в Україні індивідуальне правове регулювання набуває все
більшого значення, яке полягає у забезпеченні вирішення кон-
кретних життєвих правових ситуацій та задоволення інтересів
конкретних суб’єктів. А це, в свою чергу, актуалізує потребу
постійного вирішення наукових завдань, пов’язаних з індивіду-
альним правовим регулюванням, що матиме теоретичну та прак-
тичну цінність для усієї системи юридичних наук.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.507. Матеріали міжнародної науково-практичної конфе-

ренції «Правове регулювання суспільних відносин: перспек-
тивні напрями на шляху до сталого розвитку», 9 –  10 жовтня
2020 р.: [збірник] / Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернад-
ського. – Київ: Гельветика, 2020. – 115 с. – укp.

Представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, пода-
них на міжнародну науково-практичну конференцію. Розкрито
теоретико-правовий контекст поняття «інформаційне суспіль-
ство». Досліджено сучасний стан взаємодії органів державної
влади та громадянського суспільства. Встановлено роль Євро-
пейського суду з прав людини у механізмі захисту конституцій-
них прав і свобод людини та громадянина. Розглянуто питання
про суб’єктний склад правовідносин у сфері інформаційних ко-
мунікацій. Викладено деякі аспекти правового статусу офшор-
них трастів. Показано особливості правового режиму вторинних
ресурсів у сфері енергетики. Надано теоретико-правовий аналіз
поняття та видів способів альтернативного врегулювання спорів.
Описано особливості проведення процедури реорганізації това-
риства з обмеженою відповідальністю. Висвітлено деякі аспекти
організаційно-правових і договірних відносин з постачання при-
родного газу на роздрібному ринку. Розкрито поняття дефініції
платежу як правової категорії. Запропоновано економіко-право-
ве регулювання екологічних відносин на шляху до сталого роз-
витку. Визначено суть суспільно корисних робіт в системі адмі-
ністративних стягнень. Наведено елементи правового статусу
працівника Національної поліції. Викладено актуальні питання
самопредставництва суб’єкта владних повноважень у адміністра-
тивних судах. Розглянуто питання фінансування судових
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органів влади та виконання судових рішень. Висвітлено актуаль-
ні питання кримінального права, кримінально-виконавчого пра-
ва, кримінології, кримінального процесу та криміналістики, а
також міжнародного публічного та приватного права.

Шифр НБУВ: ВА852375
2.Х.508. Матеріали міжнародної науково-практичної конфе-

ренції «Правові засади суверенного розвитку України в су-
часних умовах», 27 –  28 листопада 2020 р.: [збірник] / Тав-
рійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ: Гельветика,
2020. – 199 с. – укp.

Розглянуто закон як спосіб закріплення справедливого та не-
справедливого. Визначено місце закону в сучасній правовій сис-
темі. Розкрито поняття справедливості в сучасній юриспруден-
ції. Увагу приділено забезпеченню верховенства закону в проце-
сі систематизації законодавства. Розглянуто суб’єктивний еле-
мент структури правовідносин і його вплив на суверенний роз-
виток держави. Розкрито роль позитивізму в юридичній прак-
тичній діяльності. Розглянуто також електронні засоби масової
інформації як невід’ємну складову державотворчого процесу су-
часної України. Визначено ефективність участі прокурора в ци-
вільному судочинстві в аспекті представництва інтересів держа-
ви. Акцентовано увагу на політико-правових засобах ідентифіка-
ції, запобіганні та протидії корупції в органах державної влади
та місцевого самоврядування. Окреслено пріоритетні напрями
розвитку політики захисту прав споживачів в Україні та ЄС.
Описано особливості інституту окремого проживання подружжя
у сучасному сімейному праві України. Висвітлено питання адап-
тації антимонопольного законодавства України до конкурентного
права ЄС.

Шифр НБУВ: ВА852080
2.Х.509. Матеріали науково-практичної конференції «Пріо-

ритетні напрями реформування сучасного законодавства»,
19 –  20 лютого 2021 р.: [збірник]. – Харків: Молодий
вчений, 2021. – 99 с. – (Молодий вчений. Конференція). –
укp.

Розглянуто загальні питання історії та теорії держави та пра-
ва, екологічного, земельного, аграрного права, цивільного права
та процесу, права інтелектуальної власності, трудового права,
права соціального забезпечення, адміністративного права та про-
цесу, фінансового й інформаційного права, кримінального, кри-
мінально-виконавчого права, кримінології та інше. Викладено
доктрину судового прецеденту та виявлено зростання ролі судо-
вого прецеденту в судовій практиці. Одержано підстави вважа-
ти, що судовий прецедент став джерелом права для судів Украї-
ни. Увагу приділено особливостям переходу права власності на
земельні ділянки під забудовами придбаними у власність. Ви-
світлено деякі процеси спадкування. Окреслено проблеми забез-
печення права людини на соціальний захист в Україні. Встанов-
лено організаційно-правові заходи запровадження електронного
документу в державних установах. Розкрито проблеми правово-
го регулювання режиму надзвичайного стану в умовах панадемії.

Шифр НБУВ: ВА852376
2.Х.510. Методика скорочення часових витрат на засвоєння

вимог нормативно-правових актів / С. М. Новічонок,
О. А. Усачова, О. В. Бабіч, О. О. Савченко, І. О. Солдате-
нко, П. В. Бєляєв // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр.
сил. – 2021. – Вип. 3. – С. 144-153. – Бібліогр.: 23 назв. –
укp.

Запропоновано методику скорочення часових витрат на за-
своєння вимог нормативних документів у предметній галузі. Ме-
та дослідження – розробка такого способу автоматизації аналі-
зу нормативних документів, який надав би змогу на основі по-
рівняння з певним еталоном визначити ранг окремого докумету
в множині документів. Запропоновано критерії повноти вихідно-
го переліку документів, а також показники, які надають можли-
вість попередньо, без перечитування, оцінити передбачуване за-
стосування окремого документу. Наведено послідовність скла-
дання вихідного пулу достатнього обсягу, за допомогою сайту
Верховної Ради України. Придатність розглянутої методики бу-
ло підтверджено збігом рангів наданих розглянутим документам
експертами з рангами, наданими програмним забезпеченням. 

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Х.511. Наукова спадщина П. О. Недбайла: автореф.

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. Г. Доротюк; Київський
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 18 с. – укp.

Комплексно та грунтовно досліджено теоретико-правові заса-
ди науково-правових поглядів П. О. Недбайла. Проаналізовано
історичний внесок П. О. Недбайла в розвиток правової думки
та юридичної доктрини в Україні. З’ясовано основні періоди
науково-практичної діяльності вченого. Здійснено характеристи-
ку особливостей поглядів П. О. Недбайла щодо права та моралі,
а також виокремлено спільні та відмінні риси цих правових
категорій. Визначено юридичну позицію дослідника щодо право-
вих норм. Установлено суть ідеї П. О. Недбайла про підвищен-
ня ролі юридичної науки в розвитку законодавства. Досліджено
основні проблеми теорії держави і права в поглядах ученого.
Розкрито й проаналізовано ідеї П. О. Недбайла щодо вдоскона-
лення науки теорії держави і права в контексті сучасних реалій,
проведено їх порівняльно-правовий аналіз з радянськими та су-

часними науковцями. Здійснено загальнотеоретичну характерис-
тику діяльності П. О. Недбайла під час постійного представниц-
тва ним УРСР в Комісії ООН з прав людини у 1958 –
1971 рр. Сформульовано перелік проблем міжнародного захисту
прав людини у працях П. О. Недбайла.

Шифр НБУВ: РА448539
2.Х.512. Нові завдання та напрями розвитку юридичної

науки у XXI столітті: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,
26 – 27 лют. 2021 р.: [зб.] / Міжнародний гуманітарний
університет, «Нові завдання та напрями розвитку юридичної
науки у XXI столітті», міжнародна науково-практична конфе-
ренція. – Одеса: Гельветика, 2021. – 191 с. – укp.

Подано тези доповідей, які стали предметом обговорення учас-
ників міжнародної науково-практичної конференції «Нові зав-
дання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті»,
що відбулася у м. Одесі 26 – 27 лютого 2021 р. в Міжнарод-
ному гуманітарному університеті. Розглянуто правове становище
етносів південно-західних українських земель у складі Речі Пос-
политої. Визначено конституційно-правові засади функціонуван-
ня Всеукраїнського центрального виконавчого комітету в другій
половині 1920-х рр. Визначено теоретико-правові засади елек-
тронного парламенту. Наведено поняття позитивної юридичної
відповідальності. Зазначено проблеми протидії адміністративним
правопорушенням у сфері публічної безпеки та порядку. Наве-
дено проблеми виділення кримінального проступку як окремого
виду правопорушення. 

Шифр НБУВ: ВА852365
2.Х.513. Правова наука України: сучасний стан, виклики та

перспективи розвитку: монографія / Р. О. Стефанчук,
О. В. Петришин, В. Я. Тацій, О. М. Бандурка, О. В. Скрип-
нюк, А. Р. Крусян, Н. М. Оніщенко, Д. В. Лук’янов,
Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай, С. І. Максимов, Н. І. Сатохі-
на, Ю. Г. Барабаш, Л. І. Летнянчин, О. І. Зозуля, П. М. Ра-
бінович, С. П. Рабінович, С. П. Добрянський, О. З. Панке-
вич, Р. Б. Тополевський, І. І. Бодрова, С. Г. Серьогіна,
О. О. Петришин, О. В. Щербанюк, Т. М. Слінько,
В. М. Гребенюк, В. Г. Пилипчук, І. М. Доронін, О. М. Буха-
невич, Л. Ф. Компанцева, С. С. Кудінов, В. М. Брижко,
О. О. Золотар, Ю. П. Битяк, Д. В. Лученко, А. О. Селіва-
нов, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, О. Р. Радишевська,
Є. А. Гетьман, С. Г. Стеценко, М. І. Смокович, О. П. Ор-
люк, Н. М. Мироненко, Н. С. Кузнєцова, А. С. Довгерт,
О. О. Кот, А. Б. Гриняк, О. В. Кохановська, В. І. Борисова,
В. Л. Яроцький, С. О. Погрібний, А. П. Гетьман, В. І. Ан-
дрейцев, Г. І. Балюк, В. В. Костицький, Н. Р. Малишева,
М. В. Краснова, В. В. Носік, Ю. В. Баулін, О. В. Капліна,
В. Т. Нор, А. Х. Степанюк, І. С. Яковець, К. А. Автухов,
В. І. Шакун, О. М. Костенко, Б. М. Головкін, С. М. Гуса-
ров, Л. М. Москвич, В. А. Журавель, В. Ю. Шепітько;
ред.: О. В. Петришин, В. А. Журавель, Н. С. Кузнєцова,
Ю. Г. Барабаш, Ю. В. Баулін, Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман,
В. В. Носік, В. Г. Пилипчук, С. Г. Серьогіна, В. Я. Тацій;
Національна академія правових наук України. – Харків: Пра-
во, 2021. – 678 с. – укp.

Розглянуто генезу та сучасний стан правової науки України,
виклики, перспективи подальшого розвитку й еволюції наукових
досліджень у галузі держави та права в контексті сучасних сві-
тових тенденцій і євроінтеграційних процесів. Окреслено проб-
леми формування державності та правової системи України. Ви-
світлено особливості гендерної політики України в системі детер-
мінант демократизації суспільства. Визначено пріоритетні напря-
ми розвитку українського конституціоналізму за роки незалеж-
ності. Увагу приділено реформі місцевого самоврядування в кон-
тексті об’єднання громад (на прикладі України та країн Балтії).
Досліджено проблеми правового забезпечення національної без-
пеки й оборони в контексті глобалізації та цифрової трансфор-
мації. Розглянуто питання адміністративно-правових перетво-
рень, розробки сучасних вітчизняних цивілістичної, екологічної
та кримінально-правової доктрин. Розкрито вплив кримінально-
правових наук на розвиток законодавства у сфері кримінальної
юстиції та практики його застосування.

Шифр НБУВ: ВС68442
2.Х.514. Превентивний механізм сучасного права: автореф.

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ю. Д. Батан; Нац. ун-т
«Одеська юридична академія». – Одеса, 2021. – 20 с. – укp.

Комплексно досліджено превентивний механізм сучасного
права, з’ясовано його ознаки та складники, а також напрацьова-
но запобіжно-спрямовані зміни до правових актів. Проведено
комплексний аналіз історіографії юридичної превенції. Розкрито
методологічні засади дослідження превентивного механізму су-
часного права. Здійснено поділ превентивного механізму сучас-
ного права. Досліджено телеологічний і нормативний елементи
превентивного механізму сучасного права. Обгрунтовано недо-
цільність ухвалення окремого Закону України «Про профілак-
тику правопорушень» або аналогічного до нього законодавчого
акта, що б мав на меті врегулювати засади профілактики право-
порушень (злочинів, злочинності тощо). Окреслено суб’єктний
елемент превентивного механізму сучасного права. Обгрунтовано
концепцію верховенства права як основу превенції порушень
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прав людини. Досліджено концепцію стабільності законодавства
як складник верховенства права та запобіжник порушень прав
людини. Виявлено сучасні проблеми ефективності превентивного
механізму сучасного права.

Шифр НБУВ: РА450352
2.Х.515. Процедура реформування юридичних наук в Ук-

раїні та країнах ЄС: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,
21 трав. 2021 р. / ред.: О. Соловей, В. Галунько, І. Малінов-
ська, В. Бондар; Одеський державний університет внутрішніх
справ. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 203 с. – укp.

Висвітлено особливості складання адміністративних матеріалів
за фактами домашнього насильства. Досліджено проблеми ре-
формування служби дільничних офіцерів поліції. Охарактеризо-
вано оорганізаційні засади поліцейської діяльності у сфері забез-
печення публічної безпеки. Розглянуто домашнє насильство як
детермінанта торгівлі людьми. Проаналізовано особливості ци-
вільно-правового договору за законодавством країн континен-
тальної системи права. Висвітлено деякі законодавчі аспекти
процедури банкрутства. Досліджено соціально-правові наслідки
міграційної кризи в країнах ЄС. Розглянуто новацію як підставу
припинення зобов’язання. Досліджено правові аспекти пенсійно-
го забезпечення в україні. Проаналізовано генезис національного
законодавства щодо правопорушень, пов’язаних з домашнім
насильством.

Шифр НБУВ: ВА852235
2.Х.516. IX наукові читання, присвячені пам’яті Володимира

Михайловича Корецького: зб. наук. пр. / ред.: Ю. Л. Бо-
шицький, Ю. С. Шемшученко, О. В. Чернецька, В. О. Євдо-
кимов, В. Н. Денисов, Г. П. Левківська; НАН України, Київ-
ський ун-т права, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького,
Союз юристів України. – Київ. – Львів: Захід.-укр. консал-
тинг центр, 2016. – 529 с. – укp.

Викладено результати досліджень у сфері історії та теорії
держави і права, міжнародного права, міжнародного приватного
права, порівняльного правознавства. Розкрито теоретико-методо-
логічну суть поняття «війна» як категорії права міжнародної
безпеки. Розглянуто порядок і форми вираження згоди на обо-
в’язковість міжнародного договору України (1918 – 1920 рр.).
Подано інформацію щодо захисту реалізації права на мирні зі-
брання в порядку адміністративного судочинства. Увагу приді-
лено порушенню прав на торговельні марки шляхом використан-
ня позначень у банерній рекламі та рекламних посиланнях, а
також відповідальності за них. Проведено порівняльний аналіз
способів імплементації міжнародного права в деяких правових
системах. Розглянуто міжнародно-правовий механізм забезпечен-
ня права на пересування у європейському регіоні. Досліджено
проблеми співвідношення права біоетики та міжнародного ме-
дичного права. Визначено роль органів міжнародної юстиції в
боротьбі з міжнародним тероризмом. Окреслено перспективи
впровадження медіації в господарському судочинстві України.
Розглянуто проблему інформаційної безпеки дітей у сучасному
медіапросторі. Увагу приділено суспільній небезпечності теро-
ризму та правам людини в сучасному світі.

Шифр НБУВ: ВА850326

Державне (конституційне) право

2.Х.517. Виборчі системи: порівняльно-правове досліджен-
ня: монографія / Б. С. Мохончук; Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: Юрайт,
2021. – 304 с. – Бібліогр.: с. 261-292. – укp.

Здійснено порівняльно-правове дослідження виборчих систем.
Розкрито поняття, ознаки та системоутворюючі елементи вибор-
чої системи. Проаналізовано визначення категорії виборча систе-
ма, а також підходи до розуміння виборчої системи та її зв’язок
з концепцією демократії. Розглянуто міжнародні стандарти щодо
процесу виборчої інженерії, практику Європейського суду з прав
людини, положення міжнародних договорів та актів «м’якого»
права. Здійснено характеристику елементів виборчої системи:
структури виборчого округу, виборчої формули, структури ви-
борчого бюлетеня та факультативних елементів (тендерні квоти,
виборчі бар’єри ти вимоги легальності). Продемонстровано гене-
зис виборчих систем в Україні. Запропоновано критерії проек-
тування виборчих систем та досліджено їх вплив на суспільні
відносини. Розкрито питання меж політичної доцільності та кон-
ституційного контролю за процесом виборчої інженерії. Здійсне-
но правовий аналіз Виборчого кодексу України, а також особли-
востей забезпечення тендерно збалансованого представництва.
Надано пропозиції щодо вдосконалення конституційного та за-
конодавчого регулювання питань виборчої інженерії в Україні
щодо парламентських, президентських та місцевих виборів.

Шифр НБУВ: ВА852683
2.Х.518. Децентралізація публічної влади в правовій теорії

та державотворчій практиці: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.01 / О. В. Ременяк; «Львівська політехніка», Нац.
ун-т. – Львів, 2020. – 21 с. – укp.

Проведено комплексне теоретичне дослідження децентраліза-
ції публічної влади в правовій теорії та державотворчій практи-
ці. Проаналізовано генезу ідеї децентралізації в світовій політи-
ко-правовій думці та державотворчій практиці. Досліджено суть
децентралізації та особливості її визначення в теорії держави та
права. ЗТясовано історіографію та методологію дослідження де-
централізації публічної влади. На основі досвіду європейських
демократій узагальнено основні сучасні концепції децентраліза-
ції влади. Визначено особливості та моделі децентралізації пуб-
лічної влади в унітарній державі, а також співвідношення явищ
децентралізації та федералізації. Проаналізовано вплив глобалі-
зації як правового явища на децентралізацію публічної влади в
державі. Узагальнено особливості децентралізації влади в умо-
вах демократичної трансформації. Комплексно проаналізовано
нормативно-правову базу реформи децентралізації в Україні та
процес реформування місцевого самоврядування як напрям де-
централізації публічної влади. Вказано на проблеми проведення
конституційної реформи щодо децентралізації влади в Україні
та можливості удосконалення процесу передачі функцій і повно-
важень від центральних органів влади до місцевих.

Шифр НБУВ: РА445458
2.Х.519. Конституційний процес у сучасній Україні: теоре-

тичні основи і правова практика: монографія / А. А. Яков-
лєв. – Харків: Право, 2020. – 350, [1] с. – Бібліогр.:
с. 323-[351]. – укp.

Досліджено теоретичні та методологічні засади конституційно-
го процесу в Україні. Розглянуто конституційний процес у су-
часній науці конституційного права як фактор демократизації
держави. Ретроспективно вивчено конституційний процес в Ук-
раїні XX – поч. XXI ст. Розглянуто конституційні акти радян-
ського періоду та незалежної України. Конституційний процес
висвітлено крізь призму трансформації інститутів державної вла-
ди та місцевого самоврядування. Проаналізовано розвиток пар-
ламентаризму, реформування системи виконавчої влади. Висвіт-
лено конституційно-правові аспекти розвитку інституту глави
держави. Розкрито особливості модернізації системи судових і
правоохоронних органів, удосконалення конституційно-правових
основ місцевого самоврядування. Розглянуто проблеми стабіль-
ності конституційного законодавства та вплив євроатлантичної
інтеграції України на конституційний процес.

Шифр НБУВ: ВА852145
2.Х.520. Конституційно-правові основи взаємодії Верховної

Ради України та Конституційного Суду України: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / С. Д. Богданова; НАН
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ,
2021. – 20 с. – укp.

Проведено комплексний аналіз проблематики конституційно-
правових засад взаємодії Верховної Ради України та Конститу-
ційного Суду України. З’ясовано суть взаємодії Верховної Ради
України та Конституційного Суду України, охарактеризовано її
ознаки. Досліджено юридичні факти, що впливають на зміст
такої взаємодії. Окреслено специфіку конституційно-правового
регулювання взаємодії Верховної Ради України та Конституцій-
ного Суду України, виявлено особливості реалізації даної взає-
модії. Проаналізовано роль представника Верховної Ради Украї-
ни у Конституційному Суді України у процесі взаємодії. Увагу
приділено вивченню зарубіжного досвіду правового регулювання
взаємодії парламентів та органів конституційної юрисдикції і
можливостей його використання в Україні. Визначено напрями
вдосконалення конституційно-правового регулювання взаємодії
Верховної Ради України та Конституційного Суду України з
урахуванням конституційної і судової реформи в Україні.

Шифр НБУВ: РА448303
2.Х.521. Парламентський контроль в умовах децентралізації

державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і
проблеми: матеріали Першої всеукр. наук.-практ. конф., 30 берез.
2021 р.: [зб. доп.] / упоряд.: В. М. Фурашев, С. О. Доро-
гих; Національна академія правових наук України, Науково-до-
слідний інститут інформатики і права Національної академії
правових наук України, Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського». – Київ: Фенікс, 2021. – 158 с. – укp.

Збірник містить матеріали щодо актуальних проблем і пріори-
тетів розвитку парламентського контролю, складових електрон-
ного парламенту, стану та невирішених питань децентралізації
державної влади, напрямів, здобутків і проблем цифрової транс-
формації. Звернено увагу на інформаційне та правове моделю-
вання удосконалення парламентської діяльності, перспективні
напрями розвитку систем і технологій у сфері здійснення парла-
ментського контролю. Розглянуто парламентський контроль як
основу демократичного цивільного контролю за сектором безпе-
ки і оборони України.

Шифр НБУВ: ВА851671
2.Х.522. Правові засади організації та діяльності національ-

них адміністративно-територіальних одиниць в Українській
РСР у 1920 –  1930-х рр.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.01 / Н. О. Кузьменко; Інститут законодавства Верховної
Ради України. – Київ, 2020. – 21 с. – укp.
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Комплексно проаналізовано правові засади організації та ді-
яльності національних адміністративно-територіальних одиниць
в Українській РСР у 1920 – 1930-х рр. Розглянуто передумови
утворення в Україні національних адміністративно-територіаль-
них одиниць. Проаналізовано організаційно-правове забезпечен-
ня процесу національного адміністративно-територіального бу-
дівництва в УРСР. Досліджено особливості правового регулю-
вання соціально-економічного та соціально-культурного розвитку
національних районів та сільрад у різні періоди їх існування.

Шифр НБУВ: РА448765
2.Х.523. Правозахисна функція судової влади в умовах

конституційної реформи в сучасній Україні: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.02 / С. З. Чорна; Національний авіа-
ційний університет. – Київ, 2021. – 24 с. – укp.

Здійснено цілісний конституційно-правовий аналіз правової
природи та сутності судової влади, основним структуроутворю-
ючим і функціональним принципом організації якої запропоно-
вано розглядати принцип поділу державної влади. В конститу-
ційній системі розподілу влади судова влада є самостійною і
незалежною гілкою державної влади, що покликана служити
суспільству та здійснювати правосуддя, вирішувати в судовому
порядку правові спори та конфлікти. Судова влада визначає
межі розсуду інших гілок державної влади, є правообмежуваль-
ним чинником у діяльності законодавчої, виконавчої влади та
Глави держави. Відтак її роль у механізмі поділу влади полягає
у стримуванні інших гілок державної влади від порушень кон-
ституційної законності, а також захисті прав і свобод людини та
громадянина в державі. Запропоновано авторське визначення
судової влади як самостійного виду державної влади, що має
виключну компетенцію розглядати юридично значимі справи,
вирішувати спори та конфлікти в суспільстві шляхом здійснення
правосуддя, що реалізується судами в порядку, визначеному
чинним законодавством з метою захисту прав, свобод і законних
інтересів людини. Доведено, що правозахисна функція судової
влади є самостійною функцією, що здійснюється у випадку по-
рушення прав, свобод і законних інтересів людини. Систему
засобів здійснення правозахисної функції судової влади розгля-
нуто в широкому і вузькому розумінні. У широкому – до таких
засобів віднесено: засоби нормативно-правового забезпечення ре-
алізації конституційного права на судовий захист; засоби кон-
тролю за дотриманням всіма суб’єктами, що беруть участь у
реалізації конституційного права на судовий захист, положень
нормативно-правових актів у вказаній сфері реалізації; засоби
контролю за дотриманням суб’єктами, діяльність яких направле-
на на реалізацію конституційного права на судовий захист, вста-
новлених державою правил їх реалізації. Вузьке розуміння
включає засоби: зовнішньоорганізаційну діяльність реалізації
права на судовий захист; внутрішньоорганізаційну діяльності у
сфері судоустрою; відповідальність як засіб забезпечення кон-
ституційного права людини на судовий захист. Запропоновано
визначення поняття судового права як самостійної галузі матері-
ального публічного права в національній правовій системі, що
представляє собою сукупність юридичних норм, що має власний
предмет правового регулювання, особливий метод правового ре-
гулювання, принципи правового регулювання, та заслуговує на
прийняття власного кодифікованого джерела права.

Шифр НБУВ: РА448663
2.Х.524. Рецепція у конституційному праві: досвід компа-

ративного аналізу: монографія / Н. В. Верлос; Запорізький
нац. ун-т. – Запоріжжя: Гельветика, 2020. – 358, [5] с.:
іл. – укp.

Увагу приділено компаративному аналізу рецепції як консти-
туційно-правового феномену та процесу, як необхідної складової
сучасного етапу конституційної модернізації в Україні. Висвітле-
но доктринальні підходи до визначення рецепції як конституцій-
но-правового феномену, відмежування її від споріднених право-
вих категорій. Розкрито поняття рецепції в конституційному
праві, відмежування від споріднених та суміжних правових ка-
тегорій, здійснено комлексну класифікацію за різними критері-
ями. Досліджено вплив рецепції на інституційний дизайн кон-
ституційної моделі організації публічної влади та вітчизняної
доктрини прав людини. Проаналізовано такі негативні наслідки
рецепції, як дисгармонізація, конституційно-правова мутація, де-
культурація, анігіляція, конституційна комплікація.

Шифр НБУВ: ВА852110
2.Х.525. Самоврядування у містах України та Сполученого

Королівства Великобританії і Північної Ірландії: конституцій-
но-порівняльний аналіз: монографія / В. Р. Нестор. – Запо-
ріжжя: Гельветика, 2020. – 386 с. – Бібліогр.: с. 350-386. –
укp.

Праналізовано український та британський досвід міського
самоврядування у цілому та за кожною з організаційних форм.
Увагу приділено теоретичним напрацюванням у цій сфері та
практичному досвіду муніципальних органів.

Шифр НБУВ: ВА852114
2.Х.526. Унітаризм як принцип конституційного ладу Ук-

раїни: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02
/ О. Ю. Курцев; Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – укp.

Досліджено зміст та основні ознаки унітаризму як принципу
конституційного ладу. Охарактеризовано основні історичні етапи
розвитку форми державно-територіального устрою України. До-
сліджено поняття, основні ознаки та зміст принципу унітаризму.
Розгдянуто місце унітаризму в системі принципів конституційно-
го ладу України. Надано авторське визначення унітаризму, по-
перше, як принципу державного устрою, який характеризується
концентрацією повноважень щодо реалізації державної влади на
одному рівні – центральному; цей принцип також характери-
зується централізованим управлінням адміністративно-територі-
альними одиницями і відсутністю відокремлених (самостійних)
державних утворень; по-друге, як системи управління держа-
вою, за якої органи державної влади та державного управління
утворюють єдину ієрархічну систему, яка заснована на суворому
підпорядкуванні нижчих органів керівництву та контролю за
вищими, а акти вищих органів є обовТязковими для нижчих.

Шифр НБУВ: РА447923
2.Х.527. Юридична відповідальність депутата парламенту в

системі відповідального представницького правління: консти-
туційно-правові засади: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:
12.00.02 / І. О. Костицька; Інститут законодавства Верховної
Ради України. – Київ, 2020. – 40 с. – укp.

Проведено конституційно-правове дослідження феномену юри-
дичної відповідальності парламентарія в системі відповідального
представницького правління. Розкрито поняття парламентарія
як категорії конституційного права. Досліджено роль парламен-
тарія в сучасній системі парламентаризму, висвітлено основні
концептуальні підходи до осмислення ролі парламентарія в су-
спільстві. Надано змістовну характеристику концепту відпові-
дального представницького правління як теоретико-правової ос-
нови формування інституту юридичної відповідальності парла-
ментарія. Розглянуто поняття та специфіку соціальної відпові-
дальності парламентарія в сучасному суспільстві. Проаналізова-
но поняття та основні ознаки юридичної відповідальності парла-
ментарія як різновиду його соціальної відповідальності. Надано
характеристику основних особливостей сучасної теоретико-пра-
вової концепції юридичної відповідальності парламентарія. Про-
ведено комплексний аналіз системи чинників, що впливають на
конституційну інституціалізацію юридичної відповідальності
парламентарія. Досліджено види юридичної відповідальності
членів парламенту. На підставі вивчення зарубіжного та націо-
нального досвіду конституційно-правового регулювання юридич-
ної відповідальності парламентарія, досягнень юридичної науки
виокремлено конституційно-правові моделі юридичної відпові-
дальності члена парламенту. Охарактеризовано посилення юри-
дичної відповідальності парламентаріїв крізь призму ключових
тенденцій конституційно-правового розвитку в Україні та у світі.
Висвітлено провідні загальнотеоретичні та конституційно-правові
підходи до модернізації юридичної відповідальності парламента-
рія в контексті конституційної реформи. Розглянуто модерніза-
цію юридичної відповідальності парламентарія як напрям поси-
лення відповідальності Верховної Ради України перед народом
і людиною у контексті утвердження відповідального представ-
ницького правління.

Шифр НБУВ: РА445014
Див. також: 2.Х.530, 2.Х.536

Конституції

2.Х.528. Місце органів конституційної юрисдикції в меха-
нізмі стримувань і противаг демократичної правової держави:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / І. Г. Бичков;
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. –
21 с. – укp.

Здійснено комплексне наукове дослідження питань місця ор-
ганів конституційної юрисдикції в механізмі стримувань і проти-
ваг демократичної правової держави, в якому сформульовано
низку концептуальних теоретичних положень і висновків, а та-
кож практичних рекомендацій щодо функціонування Конститу-
ційного Суду України й удосконалення правового регулювання
у відповідній сфері з урахуванням зарубіжного досвіду та між-
народних стандартів. Визначено місце Конституційного Суду
України в механізмі стримувань і противаг за чинною редакцією
Конституції України з урахуванням змін 2016 р. щодо правосуд-
дя та Закону України «Про Конституційний Суд України» від
13.07.2017 р. № 2136-VIII як найвищого органу, покликаного у
процесі забезпечення балансу в системі стримувань і противаг
захищати правову систему та представницьку демократію від
посягань із боку окремих або декількох гілок влади.

Шифр НБУВ: РА450427
2.Х.529. Охорона Конституції України та конституцій за-

рубіжних країн: конституційно-порівняльний аналіз: автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Є. В. Черняк; Київський
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 36 с. – укp.

Дисертацію присвячено дослідженню природи, еволюції ста-
новлення, змісту і системи охорони конституції, а також особли-
востям її практичної реалізації в умовах сучасної демократичної
держави. Розкрито генезу, поняття охорони конституції, чинники,
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якими зумовлюється ефективність системи охорони конституції,
а також роль і значення українського народу, Верховної Ради
України, Президента України, уряду, органів конституційного
контролю, місцевого самоврядування, судів України, громадян-
ського суспільства як суб’єктів охорони Конституції України, на
основі конституційно-порівняльного аналізу з аналогічними су-
б’єктами охорони конституції в зарубіжних країнах. Проведено
порівняльний конституційно-правовий аналіз змісту вітчизняно-
го законодавства та положень національних законодавств зару-
біжних, переважно європейських, країн щодо засобів (гарантій)
охорони конституції. Виявлено тенденції сучасних конституцій-
них процесів, обгрунтовано пропозиції та рекомендації, спрямо-
вані на вдосконалення правового регулювання інституційно-ор-
ганізаційних засобів і заходів (гарантій) охорони Конституції
України.

Шифр НБУВ: РА448142
2.Х.530. Теорія та практика конституціоналізму: вітчизня-

ний і зарубіжний досвід: матеріали Регіон. наук.-практ. семі-
нару, присвяч. 25-ій річниці прийняття Конституції України
(Дніпро, 17 черв. 2021 р.) / ред.: К. В. Бахчев, В. О. Боняк,
А. В. Самотуга, І. А. Сердюк, І. О. Смірнова; Дніпропетров-
ський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро:
Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2021. – 114 с. – укp.

Висвітлено актуальні проблеми сучасного конституціоналізму,
зокрема: Конституції України в історичному та сучасному вимі-
рі; Основного закону держави як об’єкта порівняльно-правових
досліджень; Конституції України як суспільного договору й ос-
нови національного законодавства; законодавчого конституційно-
го процесу в Україні як правовового підгрунтя для проведення
необхідних реформ. Розглянуто конституційну модель форми
державного правління Української держави (1990 – 2021 рр.).
Досліджено юридичну форму конституції як суспільного дового-
ру з погляду теорії джерел права. Розкрито проблеми законо-
давчої ініціативи народу. Розглянуто питання відображення між-
народно-правових стандартів захисту прав людини в Конституції
України. Подано інформацію про джерела мусульманського пра-
ва. Увагу приділено проблемам захисту прав дитини в Україні.

Шифр НБУВ: ВА852276

Демократичні права та свободи

2.Х.531. Адміністративно-правове регулювання міграційних
відносин в умовах спеціальних міграційних режимів: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А. М. Лелеко; Донецький
юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України. –
Маріуполь, 2021. – 20 с. – укp.

Надано комплексну характеристику та розкрито суть адмініс-
тративно-правових засобів забезпечення застосування встановле-
них державою правил проживання та тимчасового перебування
на території України. Досліджено та розкрито юридичну приро-
ду таких заходів. На підставі аналізу чинного законодавства
України розроблено пропозиції щодо вирішення проблемних пи-
тань у сфері управління міграцією. Констатовано, що запорукою
ефективності державного управління міграційними процесами є,
в першу чергу, удосконалення нормативно-правової бази, належ-
не наукове забезпечення аналітичною інформацією, науково об-
грунтованими дослідженнями в міграційній сфері та системати-
зація статистичної бази обліку міграцій.

Шифр НБУВ: РА448513
2.Х.532. Конституційно-правове забезпечення реалізації

принципу гендерної рівності в Україні у світлі зарубіжного
досвіду: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02
/ О. С. Саєнко; Національний авіаційний університет. – Ки-
їв, 2020. – 20 с. – укp.

Висвітлено проблемні питання методологічних підходів до ро-
зуміння «гендеру» як одного із центральних і фундаментальних
понять сучасного суспільства, складнощі застосування гендерно-
го підходу в юридичній науці. Надано авторську дефініцію «ген-
деру» як правової категорії. Доведено, що конструювання генде-
ру завжди пов’язано з індивідуальною гендерною ідентичністю.
Запропоновано право на гендерну ідентичність розглядати в об’-
єктивному та суб’єктивному значенні. Досліджено принцип ген-
дерної рівності як складової загального конституційного принци-
пу рівності прав і свобод. Запропоновано авторське визначення
гендерної рівності. Здійснено порівняльно-історичний аналіз
процесів становлення та розвитку ідеї гендерної рівності, меха-
нізмів інтеграції принципів гендерної рівності в міжнародно-пра-
вових документах і діяльності міжнародних організацій у струк-
турі ООН, Ради Європи та ЄС, забезпечення гендерної рівності
в окремих європейських країнах. Розглянуто теоретико-методо-
логічні засади формування гендерної політики, організаційно-
правове забезпечення гендерної рівності та механізми її реаліза-
ції в Україні. Сформульовано змістовні пропозиції та рекомен-
дації щодо вдосконалення та модернізації нормативно-правового
й інституціонального забезпечення гендерної рівності в Україні.

Шифр НБУВ: РА445713
2.Х.533. Механізми державного регулювання у сфері внут-

рішньої вимушеної міграції в Україні: автореф. дис. ... канд.

наук з держ. упр.: 25.00.02 / Є. В. Соловйов; Національна
академія державного управління при Президентові України. –
Київ, 2020. – 20 с.: табл. – укp.

Проаналізовано теоретичні підходи до дослідження, його по-
нятійно-категорійний апарат; обгрунтовано концепцію та страте-
гію забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Ви-
значено методологічні основи дослідження механізмів державно-
го регулювання у сфері внутрішньої вимушеної міграції (ВВМ)
в Україні. Встановлено, що в науці немає єдиного підходу до
визначення феномену міграції та її різновиду – ВВМ. Зазначе-
но, що в загальному сенсі під поняттям «міграція» розуміється
переселення, просторове пересування, переміщення людей у
просторі та часі. ВВМ відрізняють від маятникової, стихійної й
інших видів міграції як таку, що потребує державного регулю-
вання: повернення ВПО, їх розселення, інтеграції та реінтеграції
в рідній місцевості, тобто кінцевий етап і результат міграції
мають бути формально визначеними; у ВВМ яскраво виражений
соціальний і безпековий компоненти. Теоретично обгрунтовано
механізми державного регулювання у сфері ВВМ, розроблено
практичні рекомендації щодо їх удосконалення на сучасному
етапі інтеграції ВПО у приймаючі спільноти. Зокрема визначено
базові принципи побудови механізмів державного регулювання
у сфері ВВМ з акцентуванням уваги на якісній інтеграції ВПО
у приймаючі спільноти. Конкретизовано авторське визначення
поняття «стійка інтеграція внутрішньо переміщених осіб». Вияв-
лено та систематизовано особливості функціонування механізмів
державного регулювання у сфері ВВМ в Україні, а також проб-
леми, пов’язані з їх реалізацією на сучасному етапі інтеграції
ВПО. Розроблено й обгрунтовано сучасні підходи до реалізації
механізмів державного регулювання у сфері ВВМ в Україні для
досягнення стійкої інтеграції ВПО у приймаючі спільноти на
основі базових принципів побудови зазначених механізмів, ін-
формаційно-аналітичних інструментів, «мапи ризиків» для запо-
бігання незбалансованим рішенням щодо вимушених переселен-
ців з боку органів державної влади. Визначено напрями вдоско-
налення механізмів державного регулювання у сфері ВВМ в
Україні для досягнення стійкої інтеграції ВПО у приймаючі
спільноти. Розроблено систему моніторингу якості й адресності
державного регулювання інтеграції ВПО у приймаючі спільноти.

Шифр НБУВ: РА445095
2.Х.534. Природні права людини в українському конститу-

ціоналізмі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01
/ К. Ю. Красовський; ВНЗ «Університет економіки та права
«КРОК». – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Комплексно досліджено теоретичні й історико-правові аспекти
природних прав людини в українському конституціоналізмі.
Проаналізовано історичні корені концепції природних прав лю-
дини (античний період, Середньовіччя, Новий час). Акцентова-
но увагу на перших спробах відображення природних прав у
юридичних документах. Розглянуто базові ідеї природних прав
людини та їх осмислення на території України у XVI – XIX ст.
Акцентовано увагу на розвитку конституціоналізму в Україні
XX ст. крізь призму природних прав людини. Стверджено, що
у радянський період існування України до певної міри «ковтком
свіжого повітря» у площині сприйняття природних прав людини
могло бути міжнародне право, участь України у діяльності між-
народно-правових інституцій та наукове забезпечення цих про-
цесів. Висвітлено перехід від радянського підходу до концепції
природних прав людини. Досліджено новітній етап розвитку
українського конституціоналізму та природні права людини.
Грунтовно продемонстровано роль і значення прийняття Консти-
туції України (1996 р.) як визначний крок в імплементації при-
родних прав людини. Показано авторське бачення тенденцій
розвитку концепції природних прав людини в українському кон-
ституціоналізмі після прийняття Конституції України. Зроблено
висновок, що прагнення до щастя – це той феномен, те право
людини, яке мало би бути розміщене у тексті Основного Закону
держави ще у 1996 р. Зауважено, від цього потенційно у вигра-
ші були б громадяни, суспільство та держава, адже бути держа-
вою успішних щасливих людей – це орієнтир для будь-якої
держави. Проаналізовано новітні ідеї гарантування природних
прав людини та запропоновано вдосконалення їх конституційних
механізмів у контексті світового досвіду.

Шифр НБУВ: РА448156
2.Х.535. Реалізація загальноєвропейських принципів грома-

дянства в Україні: конституційно-порівняльне дослідження:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Н. Б. Кінаш;
Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2020. –
20 с. – укp.

Дисертацію присвячено реалізації в Україні визнаних Радою
Європи та відображених у главі ІІ Європейської конвенції про
громадянство загальних принципів, що стосуються громадянства
фізичних осіб. Ці принципи пропонується вважати «загальноєв-
ропейськими принципами громадянства». Проаналізовано між-
народно-правові стандарти та національні законодавчі положен-
ня, які орієнтовані на унормування принципів громадянства.
Удосконалено розуміння терміна «принципи громадянства» та
сформульовано авторське розуміння терміна «загальноєвропейські
принципи громадянства». Здійснено конституційно-порівняльну
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характеристику загальноєвропейських принципів громадянства
та принципів громадянства України. Доведено необхідність ре-
алізації захисту громадянства України від зовнішніх загроз.
Сформульовано та викладено пропозиції щодо інноваційної пра-
вової модернізації певних актів законодавства України та їх
гармонізації з відповідними міжнародно-правовими нормами.

Шифр НБУВ: РА445794
2.Х.536. Регулювання інформаційних відносин у суспільстві

з точки зору Європейської Спільноти та українські реалії
(питання колізії між свободою доступу до публічної інформа-
ції та захистом приватності особи): монографія / П. Д. Гуй-
ван. – Харків: Право, 2021. – 566, [1] с. – Бібліогр.:
с. 536-[567]. – укp.

Комплексно досліджено питання щодо забезпечення у демо-
кратичному суспільстві основоположного права особи на свободу
вираження власних ідей, поглядів і думок. Розглянуто пробле-
матику, що має місце в національному середовищі у цій царині,
та стан організації діяльності органів влади щодо гарантування
свободи слова. Проаналізовано численні прецедентні рішення
Європейського суду з прав людини стосовно захисту інформа-
ційної свободи людини, унормування позитивних зобов’язань
держави в цьому процесі, забезпечення пропорційності контро-
лю. Увагу приділено дослідженню законності, наявності легітим-
них цілей і прийнятності у цивілізованому суспільстві відповід-
них заходів державного втручання у свободу слова та свободу
преси. Наведено авторські пропозиції щодо практичного розме-
жування відносин із вільного доступу до публічної інформації
та тих, що спрямовані на захист приватності конкретної особи,
зокрема щодо недопущення зловживань, пов’язаних із поширен-
ням конфіденційної інформації про особу та незаконною оброб-
кою її персональних даних. Акцентовано на окремих сферах
публічного життя, у яких порушення конвенційних і конститу-
ційних прав людини на вільний обіг інформації з боку україн-
ських владних інституцій мають хронічний, усталений характер,
наприклад, у галузі формування системи національного судів-
ництва та її діяльності.

Шифр НБУВ: ВА852131
2.Х.537. Юридичні гарантії прав людини і громадянина в

Україні / І. Л. Бородін, І. Г. Близнюков // Юрид. вісн.
Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. –
2020. – № 4. – С. 34-40. – Бібліогр.: 17 назв. – укp.

Мета роботи – з’ясувати поняття, суть юридичних гарантій
прав і свобод людини і громадянина з урахуванням сучасних
правових підходів. Методи дослідження: порівняння, аналізу,
індукції, дедукції, та інші, що служили інструментом відбору
матеріалу та були необхідною умовою досягнення поставленої
мети. Розглянуто юридичні гарантії прав та свобод людини і
громадянина в Україні. Обгрунтовано практичне та теоретичне
функціонування основних обов’язків держави для гарантії прав
людини і громадянина, а також узагальнено світовий досвід за-
хисту прав та свобод людини і громадянина на міжнародній
арені, на основі якого проведено порівняльний аналіз національ-
них та міжнародних гарантій прав та свобод людини і громадя-
нина. Права і свобода людини і громадянина є однією із най-
важливіших суспільних цінностей, головний об’єкт більшості
конституційно-правових відносин. Ефективність їх виконання,
використання та дотримання залежить від рівня їх захисту та
гарантованості. Зважаючи на це, цінною частиною конституцій-
но-правового статусу людини і громадянина є саме гарантії цих
прав і свобод. Розглянуто основні юридичні гарантії прав люди-
ни і громадянина в Україні та їх законодавче підгрунтя. Про-
аналізовано систему міжнародно-правових гарантій та основні
способи захисту своїх прав у Європейському суді з прав людини.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.538. Гендерний аспект суддівської діяльності (теорети-

ко-правовий вимір): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01
/ Ю. Ю. Боброва; Приватний ВНЗ «Університет Короля Да-
нила». – Івано-Франківськ, 2020. – 36 с. – укp.

Проведено теоретико-правове дослідження суддівської діяль-
ності крізь призму гендерного її виміру. Вперше обгрунтовано
необхідність урахування гендеру в судовій діяльності в сучасній
Україні. Сформульовано відповідні теоретичні положення та
розроблено низку актуальних практичних пропозицій щодо
вдосконалення національного законодавства. Наведено характе-
ристику методологічних засад гендерного виміру суддівської ді-
яльності як об’єкта теоретико-правового аналізу. Виокремлено
історичні періоди становлення гендерної симетрії у діяльності
судів в Україні, проаналізовано сучасний стан проблеми. Систе-
матизовано джерельну базу наукового дослідження. Обгрунтова-
но поняття гендеру та визначено його місце в досліджуваній
проблематиці. Визначено специфіку діяльності судді як правової
категорії крізь призму гендерного її розуміння. Сформульовано
авторський погляд на сутність гендерного виміру організаційно-
правових основ забезпечення роботи судді. Висвітлено гендерні
особливості морально-правових засад суддівської професії. Оха-
рактеризовано механізм формування внутрішнього переконання
судді при прийнятті рішення в окремих категоріях цивільних
справ, пов’язаних із проявами дискримінації за гендерною озна-
кою. Описано вплив гендерного чинника на формування внут-

рішнього переконання судді під час прийняття рішень у кримі-
нальному судочинстві. Узагальнено особливості розгляду суддя-
ми окремих категорій гендерно-чутливих справ. Розкрито відмін-
ності у типах професійно-правових проблем, з якими стикаються
судді-жінки та судді-чоловіки. Висвітлено загальнотеоретичні
проблеми закріплення правового принципу гендерної рівності
суддів у гендерному законодавстві. Здійснено класифікацію пра-
вових принципів гендерної рівності суддів. Проаналізовано ме-
ханізм реалізації правових принципів гендерної рівності суддів
під час здійснення правосуддя. Охарактеризовано генезу, специ-
фіку юридичного закріплення та реалізації гендерної рівності у
країнах англо-американської правової сім’ї у контексті викорис-
тання кращих її досягнень для України. Встановлено можливо-
сті впровадження зарубіжного досвіду реалізації гендерної рів-
ності у країнах романо-германської правової сім’ї. Окреслено
перспективи імплементації зарубіжних моделей організації судо-
чинства та гендерного законодавства в умовах реформування
судової системи України.

Шифр НБУВ: РА445060
Див. також: 2.Х.674, 2.Х.728

Державне управління.
Адміністративне право

2.Х.539. Адміністративно-правова протидія порушенням
митних правил: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07
/ В. В. Хомутянський; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя,
2021. – 21 с. – укp.

Здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове ви-
рішення наукового завдання, яке полягає у встановленні змістов-
них особливостей і шляхів удосконалення адміністративно-пра-
вової протидії порушенням митних правил з опертям на резуль-
тати критичного аналізу наукових підходів, чинного законодав-
ства України та сучасного стану імплементації міжнародних
стандартів митної діяльності, а також правозастосовної практи-
ки. Обгрунтовано поняття, визначено структуру та здійснено
класифікацію порушень митних правил. Розкрито суть адмініс-
тративно-правової протидії порушенням митних правил. Вио-
кремлено принципи та форми адміністративно-правової протидії
порушенням митних правил, розкрито їх зміст. Установлено
суб’єкти адміністративно-правової протидії порушенням митних
правил, здійснено характеристику їх адміністративної правосуб’-
єктності. Розкрито зміст і визначено структуру адміністративної
процедури протидії порушенням митних правил. Виокремлено
види адміністративних процедур. Визначено місце адміністратив-
ної відповідальності за порушення митних правил у системі ад-
міністративно-правової протидії порушенням. Обгрунтовано
шляхи впровадження в Україні досвіду зарубіжних країн щодо
організації протидії порушенням митних правил. Розкрито осо-
бливості впливу міжнародних стандартів митної діяльності на
протидію порушенням митних правил. Виділено актуальні пи-
тання вдосконалення адміністративних процедур протидії пору-
шенням митних правил. Запропоновано шляхи їх вирішення, які
систематизовано в такі групи: інституційна реорганізація; орга-
нізаційні заходи; ефективна взаємодія суб’єктів протидії в Ук-
раїні та митних органів в Україні і країнах ЄС; подолання
прогалин і колізій чинного законодавства.

Шифр НБУВ: РА448871

Адміністративне право

2.Х.540. Адміністративна діяльність у сфері виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних
та інших злочинів: теоретичні та практичні аспекти: [моногра-
фія] / Р. І. Крамар; Західноукраїнський нац. ун-т. – Терно-
піль: Університетська думка, 2021. – 350 с.: табл. – Бібліогр.:
с. 315-350. – укp.

Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти адміністра-
тивної діяльності у сфері виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. До-
сліджено сучасний стан виявлення, розшуку та управління акти-
вами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Охарак-
теризовано зарубіжний досвід у зазначеній сфері, а також ви-
значено адміністративно-правовий статус Національного агент-
ства України з питань виявлення, розшуку та управління акти-
вами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Проана-
лізовано поняття та досліджено особливості адміністративної ді-
яльності у сфері виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів. Висвітлено пра-
вове регулювання досліджуваної адміністративної діяльності.
Увагу приділено аналізу функцій Національного агентства, пра-
вовим засадам та практиці здійснення міжнародної взаємодії і
транскордонного обміну інформацією Національним агентством,
а також правовому забезпеченню інформатизації та інформацій-
них процесів в органах виявлення та розшуку активів, одержа-
них від корупційних та інших злочинів. Фінансове забезпечення
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Національного агентства й ефективність діяльності розглянуто з
точки зору взаємовпливу зазначених складових. Адміністратив-
но-правовове забезпечення управління активами розкрито через
такі складові як: прийняття активів в управління; управління
грошовими коштами та банківськими металами, рухомим та не-
рухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими пра-
вами: контроль за ефективністю управління активами, а також
управління конфіскованими активами та надходження від них.

Шифр НБУВ: ВА852395
2.Х.541. Адміністративні процедури у сфері міграції: авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ю. В. Єрмаков;
Університет митної справи та фінансів. – Дніпро, 2020. –
17 с. – укp.

Увагу приділено теоретичним засадам здійснення адміністра-
тивних процедур у сфері міграції, обгрунтуванню необхідності
введення у національне правове поле категорії «адміністративні
процедури у сфері міграції» та оптимізації діяльності органів
публічної адміністрації під час здійснення адміністративних про-
цедур у сфері міграції з метою забезпечення прав і свобод лю-
дини та громадянина. Розкрито стан наукового розроблення
проблеми здійснення адміністративних процедур у сфері мігра-
ції. Виділено специфічні ознаки здійснення адміністративних
процедур у сфері міграції. Виокремлено принципи та здійснено
класифікацію адміністративних процедур у сфері міграції. Оха-
рактеризовано нормативно-правові засади здійснення адміністра-
тивних процедур у сфері міграції. Розкрито систему суб’єктів
публічної адміністрації, що здійснюють адміністративні процеду-
ри у сфері міграції. Охарактеризовано стадії здійснення адмініс-
тративної процедури у сфері міграції, до яких запропоновано
відносити: звернення фізичної особи і прийняття заяви до роз-
гляду уповноваженим підрозділом органу публічної адміністра-
ції; розгляд справи (від трьох діб до одного року); винесення
рішення (про видачу посвідчення, посвідки, паспорта, довідки,
запрошення, дозволу тощо); оскарження прийнятого рішення
(факультативна стадія) (на практиці передбачено тільки в судо-
вому порядку); виконання рішення. Визначено суть оскарження
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації у
досліджуваній сфері. Узагальнено зарубіжний досвід здійснення
адміністративних процедур суб’єктами публічної адміністрації у
сфері міграції, виокремлено його позитивні здобутки для запро-
вадження в Україні, а саме: зменшення кількості обов’язкових
документів, необхідних для здійснення адміністративних проце-
дур у сфері міграції; запровадження електронної черги для суб’-
єктів звернення; визначення чіткого та вичерпного списку необ-
хідних документів; запровадження сервісу перевірки стану
оформлення документа; запровадження інформаційної системи
обміну даними між суб’єктами публічної адміністрації тощо.

Шифр НБУВ: РА444993
2.Х.542. Адміністративні спори у сфері захисту права лю-

дини на безпечне довкілля: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07 / М. А. Шепель; Запорізький нац. ун-т. – Запоріж-
жя, 2020. – 19 с. – укp.

Визначено поняття та суть права на безпечне довкілля як
предмета адміністративного спору. Охарактеризовано норматив-
но-правові засади регулювання суспільних відносин у зазначеній
сфері. Розкрито поняття та систему ознак адміністративних спо-
рів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля, здійс-
нено їх кваліфікацію. Виокремлено та з’ясовано особливості ре-
алізації способів і форм вирішення адміністративних спорів у
сфері захисту права людини на безпечне довкілля. Встановлено
особливості суб’єктного складу адміністративних спорів у сфері
захисту права людини на безпечне довкілля. Розкрито критерії
предметної підсудності адміністративних спорів у сфері захисту
права людини на безпечне довкілля. Окреслено напрями розвит-
ку чинного законодавства з питань регулювання розгляду та
вирішення адміністративних спорів у сфері захисту права люди-
ни на безпечне довкілля. Здійснено аналіз та узагальнення зару-
біжного досвіду в досліджуваній сфері, визначено можливості
його адаптації до правової системи України.

Шифр НБУВ: РА444984
2.Х.543. Адміністративно-правова охорона податкових від-

носин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / К. С. Ро-
гозіннікова; Національний авіаційний університет. – Київ,
2020. – 20 с. – укp.

Проведено системне дослідження особливостей адміністратив-
но-правової охорони податкових відносин. Надано авторське ви-
значення поняття «адміністративно-правова охорона податкових
відносин», охарактеризовано основні її елементи (суб’єкти, фор-
ми, методи, адміністративні процедури). Визначено об’єкти та
суб’єкти адміністративно-правової охорони податкових відносин.
Виявлено низку проблем у правовому забезпеченні адміністра-
тивно-правової охорони податкових відносин, запропоновано
шляхи їх вирішення. Розкрито зміст адміністративно-правової
охорони податкових відносин. З’ясовано потребу в застосуванні
комплексу методів публічного адміністрування при створенні
системи адміністративно-правової охорони податкових відносин.
Розкрито особливості форм адміністративно-правової охорони
податкових відносин з точки зору їх поділу на матеріальні та
процедурні способи фіксації волевиявлення уповноважених суб’-

єктів. Охарактеризовано підстави прийняття юрисдикційних ін-
дивідуальних актів, а також основні недоліки управлінських рі-
шень податкових органів під час виконання функцій з адмініс-
тративно-правової охорони. Досліджено зарубіжний досвід адмі-
ністративно-правової охорони податкових відносин. Сформовано
рекомендації щодо вдосконалення адміністративно-правової охо-
рони податкових відносин і ліквідації недоліків законодавства,
яке регулює відносини у сфері адміністрування податків, зборів і
платежів та формує базу для їх адміністративно-правової охорони.

Шифр НБУВ: РА445697
2.Х.544. Адміністративно-правова протидія порушенням

корпоративних прав в Україні: монографія / І. П. Шумейко;
Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя: Гельветика, 2020. –
189 с. – (Серія: Нові грані адміністративного права Украї-
ни). – Бібліогр.: с. 167-189. – укp.

Проведено системний аналіз адміністративно-правової проти-
дії порушенням корпоративних прав в Україні, виокремлено
проблеми в її правовому регулюванні та правозастосовчій прак-
тиці, визначено перспективи її удосконалення з наданням пропо-
зицій з вирішення виявлених проблем. На основі існуючих док-
тринальних положень запропоновано оновлений підхід до визна-
чення порушення суб’єктивних корпоративних прав. З ураху-
ванням аналізу правозастосування, запропоновано практично-
орієнтований варіант поділу порушень корпоративних прав на
корпоративне рейдерство, грінмейл, дії менеджменту на шкоду
товариству, порушення прав міноритарних учасників (акціоне-
рів). Розкрито суть та надано дефініцію кожному з видів пору-
шень. Охарактеризовано існуючі способи порушень корпоратив-
них прав та їх відношення до виокремлених видів порушень.

Шифр НБУВ: ВА852094
2.Х.545. Адміністративно-правова профілактика транспорт-

них пригод в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07 / В. І. Приходько; Державний науково-дослідний ін-
ститут Міністерства внутрішніх справ України. – Київ,
2020. – 19 с. – укp.

Проведено комплексне дослідження питань адміністративно-
правової профілактики транспортних пригод в Україні. Розкри-
то зміст транспортних пригод як об’єкта адміністративно-право-
вої профілактики. Здійснено аналіз сучасного стану транспорт-
ного травматизму та його профілактики в Україні. Встановлено
фактори, що детермінують скоєння транспортних пригод в Ук-
раїні. На основі аналізу нормативних, доктринальних і наукових
джерел розкрито суть адміністративно-правової профілактики
транспортних пригод в Україні. Вивчено стан урегульованості
відносин у зазначеній сфері в чинному законодавстві України
шляхом дослідження нормативно-правового забезпечення адмі-
ністративно-правової профілактики транспортних пригод в Ук-
раїні. Визначено коло суб’єктів адміністративно-правової профі-
лактики транспортних пригод в Україні, розкрито особливості їх
діяльності в цій сфері. Розглянуто питання сучасного стану ад-
міністративної відповідальності за правопорушення на транспор-
ті взагалі, а також напрями підвищення застосування адміністра-
тивної відповідальності за правопорушення на транспорті, що
спричинили транспортні пригоди, зокрема. Окреслено пріори-
тетні шляхи вдосконалення адміністративно-правової профілак-
тики транспортних пригод в Україні в сучасних умовах. Сфор-
мульовано пропозиції щодо внесення відповідних змін до чинно-
го законодавства України, спрямовані на вдосконалення дослі-
джуваної сфери.

Шифр НБУВ: РА445822
2.Х.546. Адміністративно-правове забезпечення вищої юри-

дичної освіти в Україні: теорія і практика: монографія
/ О. С. Яра; Науково-дослідний інститут публічного права. –
Київ: Вид-во Людмила, 2021. – 315 с. – Бібліогр.: с. 286-
315. – укp.

На основі аналізу вітчизняного, європейського й міжнародно-
го законодавства та практики його застосування субТєктами пуб-
лічної адміністрації здійснено комплексне наукове дослідження
адміністративно-правового забезпечення вищої юридичної освіти
в Україні. Розглянуто поняття адміністративно-правового забез-
печення вищої юридичної освіти в Україні та зміст адміністра-
тивно-правового забезпечення вищої юридичної освіти в Україні.
Розкрито суть адміністративно-правового забезпечення вищої
юридичної освіти. Наведено адміністративно-правовий статус
студента (студентки) вищого юридичного навчального закладу в
Україні та адміністративно-правовий статус науково-педагогічно-
го працівника вищого юридичного закладу України. 

Шифр НБУВ: ВА852582
2.Х.547. Адміністративно-правове забезпечення діяльності

юридичних відділів в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.07 / О. О. Кривко; Сумський державний універ-
ситет. – Суми, 2020. – 20 с. – укp.

Визначено суть і розкрито особливості адміністративно-право-
вого забезпечення діяльності юридичних відділів в Україні та
напрями його вдосконалення з урахуванням вітчизняного і зару-
біжного досвіду та в контексті реформування державного управ-
ління. З’ясовано особливості діяльності юридичних відділів як
суб’єкта адміністративно-правових відносин. Надано характерис-
тику правовому регулюванню діяльності юридичних відділів,
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установлено місце у ньому адміністративного законодавства. Ви-
значено адміністративно-правовий статус юридичних відділів.
Окреслено об’єкт і предмет адміністративно-правового забезпе-
чення діяльності юридичних відділів. Установлено напрями,
форми та методи адміністративно-правового забезпечення діяль-
ності юридичних відділів. Визначено адміністративні процедури
діяльності юридичних відділів. Узагальнено зарубіжний досвід
правового забезпечення діяльності юридичних відділів, опрацьо-
вано можливості його використання в Україні. Окреслено напря-
ми вдосконалення національного адміністративного законодав-
ства, яке регламентує діяльність юридичних відділів. Визначено
шляхи вдосконалення організаційних засад діяльності юридич-
них відділів.

Шифр НБУВ: РА445079
2.Х.548. Адміністративно-правове забезпечення економічної

конкуренції в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07 / В. В. Пасічник; Національний авіаційний універси-
тет. – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Дисертацію присвячено системному дослідженню адміністра-
тивно-правового забезпечення економічної конкуренції в Украї-
ні. Досліджено економічну конкуренцію в Україні як об’єкт
адміністративно-правового забезпечення. Розкрито поняття і
зміст адміністративно-правового забезпечення економічної конку-
ренції в Україні. Надано авторське визначення адміністративно-
правового забезпечення економічної конкуренції в Україні. Роз-
глянуто нормативно-правову основу забезпечення економічної
конкуренції в Україні адміністративно-правовими засобами.
Окреслено коло суб’єктів адміністративно-правового забезпечен-
ня економічної конкуренції в Україні. Виокремлено адміністра-
тивні процедури у сфері економічної конкуренції в Україні.
Охарактеризовано заходи адміністративного примусу як засоби
захисту економічної конкуренції в Україні. Узагальнено зару-
біжний досвід адміністративно-правового забезпечення економіч-
ної конкуренції. 

Шифр НБУВ: РА448498
2.Х.549. Адміністративно-правове забезпечення кадрової ро-

боти в судовій системі України: автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук: 12.00.07 / А. В. Шевченко; Західноукраїнський нац.
ун-т. – Тернопіль, 2020. – 40 с. – укp.

Комплексно досліджено концептуальні засади адміністратив-
но-правового забезпечення кадрової роботи в судовій системі
України. Визначено функції та принципи кадрової роботи,
здійснено характеристику формування адміністративно-правових
засад оцінювання ефективності діяльності суддів і працівників
суду, проаналізовано систему адміністративних процедур добору
кадрів до судової системи України, сформовано систему профе-
сійних вимог до суддівської професії, охарактеризовано кон-
курсний відбір як особливу форму адміністративної процедури
та елементу судової реформи, розкрито дисциплінарну практику
щодо суддів як форму кадрової роботи, здійснено системний
аналіз кадрових процесів в органах суддівського врядування і
самоврядування, а також апаратах судів, охарактеризовано ад-
міністративно-правове забезпечення професійної підготовки суд-
дів, визначено особливості державної служби в судовій системі.
Уперше: розглянуто історію становлення кадрового забезпечення
судової системи України крізь призму етапів (виділено сім) її
реформування від здобуття Україною незалежності та донині,
оскільки саме через реформи, що є загальновідомим, відбуває-
ться перебудова усталених процесів, у тому числі й у здійсненні
адміністративно-правового забезпечення кадрових процедур су-
дової системи. Запропоновано під принципами кадрової роботи
судів розуміти зумовлені об’єктивним розвитком суспільних від-
носин, закріплені у нормативно-правових актах беззаперечні ви-
моги, які відображають суть кадрового забезпечення судів, ви-
значають його форми та методи, покликані реалізувати судами
функції держави, що виражаються у здійсненні правосуддя, за-
хисті прав, свобод людини та громадянина. За результатами
аналізу доктринальних підходів до поняття «оцінювання діяль-
ності» установлено, що воно характеризується поліваріантністю
підходів до його тлумачення науковцями та запропоновано тлу-
мачити дефініцію «оцінювання діяльності» як процедуру щодо
визначення відповідності виконаних конкретним працівником
завдань та їх якості до попередньо установлених критеріїв оці-
нювання показників тощо. Встановлено, що система вимог до
суддівської професїї має засновуватись на професіограмі судді
(описі системи основних елементів повсякденної діяльності судді
на посаді), вимогах міжнародних стандартів щодо здійснення
правосуддя, нормах національного законодавства, а також нор-
мах-регуляторах розроблених органами суддівського самовряду-
вання з метою досягнення завдань та реалізації їх функцій.

Шифр НБУВ: РА448119
2.Х.550. Адміністративно-правове забезпечення надання

статусу дитини, розлученої з сім’єю, в Україні: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А. М. Мамульчик; Держ.
н.-д. ін-т Мін-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2021. –
21 с. – укp.

Комплексно, з урахуванням сучасних методів пізнання, здо-
бутків вітчизняної та міжнародної правничої науки, а також
чинного законодавства України та міжнародного законодавства

досліджено адміністративно-правове забезпечення надання стату-
су дитини, розлученої із сім’єю, в Україні. Проаналізовано за-
гальнотеоретичні положення щодо визначення категорії «дитина,
розлучена з сім’єю» як особливої категорії шукачів притулку.
Досліджено правові підстави набуття дитиною, розлученою із
сім’єю, спеціального статусу як умови її легалізації. Розкрито
суть і зміст адміністративно-правового забезпечення надання спе-
ціального статусу дитини, розлученої із сім’єю. Визначено суть
принципів адміністративно-правового забезпечення статусу дити-
ни, розлученої із сім’єю. Охарактеризовано адміністративні пра-
вовідносини у сфері надання статусу дитини, розлученої із
сім’єю. Проаналізовано норми адміністративного законодавства,
які врегульовують надання дитині, розлученій із сім’єю, спеці-
ального статусу. Досліджено механізм адміністративно-правово-
го забезпечення виявлення дитини без супроводу та визнання її
дитиною, розлученою із сім’єю, встановлено шляхи його вдоско-
налення. Розкрито особливості процедури надання дитині, роз-
лученій із сім’єю, статусу біженця чи особи, яка потребує додат-
кового захисту. З урахуванням мінімальних стандартів до про-
цедури надання дитині без супроводу статусу дитини-біженця,
визначених у міжнародному законодавстві, встановлено шляхи
його вдосконалення. Сформульовано пропозиції щодо вдоскона-
лення чинного законодавства України відносно адміністративно-
правового забезпечення статусу дітей, розлучених із сім’єю.

Шифр НБУВ: РА450419
2.Х.551. Адміністративно-правове забезпечення науково-

технологічного розвитку в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук: 12.00.07 / К. М. Куркова; Дніпропетровський держав-
ний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2021. –
40 с. – укp.

Визначено, що феномен конвергенції науки, технологій та су-
спільства сформувався як кумулятивний результат попередніх
науково-технічних революцій на основі синтезу виробництва на-
укових знань і технологій. Встановлено основні та похідні скла-
дові елементи науково-технологічного розвитку (НТР) як об’єк-
та адміністративно-правового забезпечення (АПЗ). Основні: на-
укова, науково-технічна, інноваційна діяльність, похідні елемен-
ти: трансфер технологій, об’єкти інтелектуальної власності. Об-
грунтовано, що суспільні відносини є об’єктом АПЗ НТР. Ви-
значено, що АПЗ НТР в Україні – це проголошений державою
вектор стратегічного розвитку наукової, науково-технічної, інно-
ваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної
власності. Досліджено світовий досвід АПЗ інноваційного НТР.
Сформовано його ознаки. Розкрито зміст АПЗ НТР через пра-
вильне формулювання таких його складових як мета, цілі та
завдання. Удосконалено систему нормативно-правового забезпе-
чення НТР України як сукупності законодавчих і підзаконних
нормативно-правових актів. Проаналізовано світовий досвід з
зазначенного питання і запропоновано систему гарантій АПЗ
НТР України у вигляді трьох блоків. Обгрунтовано необхідність
закріплення поняття інноваційної культури на законодавчому
рівні. Обгрунтовано необхідність розробки та прийняття Закону
України «Про публічно-приватне партнерство у сфері НТР».
Визначено суть і значення інноваційної культури як чинника
підвищення ефективності АПЗ НТР в Україні. Сформовано про-
позиції щодо конкретних заходів розвитку інноваційної культу-
ри в Україні за двома напрямками: у сфері розвитку людського
потенціалу та в державному секторі.

Шифр НБУВ: РА448901
2.Х.552. Адміністративно-правове забезпечення прав грома-

дян, засуджених до позбавлення волі в Україні: автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / О. С. Почанська; Сум-
ський державний університет. – Суми, 2020. – 44 с. – укp.

Визначено зміст та особливості правового статусу осіб, що
відбувають кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі.
Здійснено історико-правовий аналіз правового забезпечення прав
осіб, засуджених до позбавлення волі в Україні. Розглянуто
сучасні правові засади забезпечення прав громадян, засуджених
до позбавлення волі в Україні, встановлено місце серед них
адміністративно-правового регулювання. Визначено систему суб-
Тєктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення
волі в Україні, їх основні завдання, функції та адміністративні
повноваження. Розкрито зміст і особливості сучасного стану ад-
міністративно-правового забезпечення та реалізації прав і свобод
громадян, які відбувають кримінальне покарання у вигляді по-
збавлення волі в Україні. Опрацьовано адміністративно-право-
вий механізм забезпечення прав засуджених, особливості їх нор-
мативно-правових та організаційно-правових гарантій. Визначе-
но зміст і види міжнародно-правових стандартів поводження з
ув’язненими та можливості їх використання у національному
законодавстві України. Узагальнено основні тенденції розвитку
національного законодавства з питань регулювання правового
статусу громадян, засуджених до позбавлення волі. Запропоно-
вано напрями вдосконалення взаємодії між суб’єктами забезпе-
чення прав і свобод громадян, засуджених до позбавлення волі
в Україні.

Шифр НБУВ: РА445148
2.Х.553. Адміністративно-правове забезпечення реалізації

правозахисної функції в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид.
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наук: 12.00.07 / О. Л. Стасюк; Держ. н.-д. ін-т Мін-ва
внутрішніх справ України. – Київ, 2020. – 38 с. – укp.

Проведено комплексне та системне дослідження адміністратив-
но-правового забезпечення реалізації правозахисної функції в
Україні. Розкрито генезис правового забезпечення правозахисної
функції Української держави. З’ясовано суть правозахисної
функції держави та роль адміністративного права у її реалізації.
Визначено поняття, ознаки та структуру адміністративно-право-
вого забезпечення реалізації правозахисної функції держави.
Виокремлено форми та методи адміністративно-правового забез-
печення реалізації правозахисної функції держави. Встановлено
принципи адміністративно-правового забезпечення реалізації
правозахисної функції держави. На підставі чинного законодав-
ства України суб’єкти адміністративно-правового забезпечення
реалізації правозахисної функції держави поділено на дві групи:
національні правозахисні інституції та міжнародні правозахисні
інституції. Розглянуто органи державної та місцевої влади в
системі суб’єктів реалізації правозахисної функції держави. Ви-
світлено адміністративно-правові засади функціонування Упов-
новаженого Верховної Ради України з прав людини у сфері
реалізації правозахисної функції держави. Окреслено адмініс-
тративно-правове регулювання діяльності органів судової влади
як суб’єктів реалізації правозахисної функції держави. Обгрун-
товано адміністративно-правові засади діяльності правоохорон-
них органів як суб’єктів реалізації правозахисної функції дер-
жави. Проаналізовано адміністративно-правові засади діяльності
недержавних інституцій у сфері реалізації правозахисної функ-
ції держави. Охарактеризовано адміністративно-правове забезпе-
чення реалізації правозахисної функції держави в зарубіжних
країнах. З’ясовано вплив міжнародних стандартів захисту прав
і свобод людини на адміністративно-правове забезпечення реалі-
зації правозахисної функції в Україні. Констатовано, що враху-
вання позицій міжнародних організацій у сфері захисту прав і
свобод людини та громадянина є необхідною умовою підвищення
ефективності діяльності органів публічної влади у правозахисній
сфері та створення належного адміністративно-правового забез-
печення реалізації правозахисної функції в Україні. Сформульо-
вано доктринальні підходи вдосконалення адміністративно-пра-
вового забезпечення реалізації правозахисної функції держави в
Україні.

Шифр НБУВ: РА445020
2.Х.554. Адміністративно-правове забезпечення управлін-

ської діяльності голови суду: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.07 / Б. О. Гірський; Тернопільський нац. екон.
ун-т. – Тернопіль, 2020. – 20 с. – укp.

Вперше у вітчизняній юридичній науці комплексно дослідже-
но адміністративно-правове забезпечення управлінської діяльно-
сті голови суду в Україні. Розглянуто зарубіжний досвід визна-
чення правового статусу голови суду. Розкрито загальнотеоре-
тичні аспекти управлінської діяльності голови суду. Охаракте-
ризовано адміністративно-правовий статус голови суду. Проана-
лізовано правове регулювання адміністративної діяльності голо-
ви суду. Розкрито особливості управлінських рішень в адмініс-
тративній діяльності голови суду. Здійснено системний аналіз
змісту та характеристику адміністративних повноважень голови
суду. Надано характеристику контрольним повноваженням голо-
ви суду. Окреслено шляхи вдосконалення правових та організа-
ційних засад діяльності голови суду. Голову суду визначено як
посадову особу, правовий статус і професійна діяльність якої
формується шляхом призначення або обрання із числа осіб су-
дового корпусу, в окремих випадках знаних правників (у тому
числі науковців), та яка виконує процесуальні й адміністративні
функції, спрямовані на забезпечення, координацію, контроль у
процесі організації роботи відповідного суду в межах національ-
ної системи судів або ж міжнародних (регіональних) судів, як-
що Україна має своє представництво у їх складі.

Шифр НБУВ: РА445167
2.Х.555. Адміністративно-правове регулювання використан-

ня персональних даних суб’єктами владних повноважень в
Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07
/ А. О. Щербина; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя,
2020. – 22 с. – укp.

Досліджено сучасний стан адміністративно-правового регулю-
вання інформаційних та адміністративних відносин щодо вико-
ристання персональних даних. Розглянуто порядок забезпечення
права на приватність фізичних осіб через механізм захисту їх
персональних даних у роботі суб’єктів владних повноважень.
Визначено коло відносин, що виникають у процесі обробки пер-
сональних даних суб’єктами владних повноважень. Сформульо-
вано авторські визначення понять «використання персональних
даних», «адміністративно-правове регулювання використання
персональних даних», визначено елементи відповідного механіз-
му. Досліджено міжнародне й іноземне законодавство та прак-
тику захисту персональних даних. Сформовано пропозиції щодо
вдосконалення вітчизняного законодавства про захист персо-
нальних даних за рахунок закріплення принципів регулювання
обігу персональних даних, внесення обов’язку дотримуватись за-
конодавства про персональні дані в основні закони, що визнача-
ють правовий статус суб’єктів владних повноважень, і передба-

чення дисциплінарної відповідальності за порушення порядку
використання персональних даних працівниками суб’єктів влад-
них повноважень. Розроблено науково обгрунтовані пропозиції
щодо вдосконалення механізму правового регулювання обігу
персональних даних в інформаційній сфері суб’єктів владних
повноважень.

Шифр НБУВ: РА444986
2.Х.556. Адміністративно-правове регулювання донорства

крові та її компонентів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07 / А. О. Сидоренко; ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т
імені Вадима Гетьмана». – Київ, 2020. – 20 с. – укp.

З урахуванням об’єктивних цілей, сучасних методик і багато-
аспектного характеру донорства крові та її компонентів сформу-
льовано авторську дефініцію цього поняття, систематизовано йо-
го визначальні ознаки. Визначено мету, завдання і принципи
адміністративно-правового регулювання донорства крові та її
компонентів. З’ясовано причини недостатньої ефективності нор-
мативно-правового забезпечення донорства крові та її компонен-
тів в сучасній Україні, запропоновано шляхи їх усунення. Сис-
тематизовано основні форми та методи адміністративно-правово-
го регулювання донорства крові та її компонентів. Здійснено
аналіз міжнародного законодавства з питань донорства крові та
її компонентів. Висвітлено актуальні проблеми й основні перева-
ги національних систем крові зарубіжних країн. Окреслено шля-
хи імплементації передового зарубіжного досвіду у вітчизняну
практику адміністративно-правового регулювання донорства кро-
ві та її компонентів. Визначено пріоритетні напрями розвитку
адміністративно-правового регулювання донорства крові та її
компонентів в Україні.

Шифр НБУВ: РА448132
2.Х.557. Адміністративно-правове регулювання доступу до

публічної інформації про стан використання природних ресур-
сів: монографія / В. П. Діхтієвський; Запорізький нац.
ун-т. – Запоріжжя: Гельветика, 2021. – 151 с. – (Серія:
Нові грані адміністративного права України). – Бібліогр.:
с. 128-151. – укp.

Досліджено адміністративно-правове регулювання доступу до
публічної інформації про стан використання природних ресурсів
в Україні. Окреслено адміністративно-правові підходи правового
регулювання доступу до публічної інформації у сфері викорис-
тання природних ресурсів. Обгрунтовано наукові положення що-
до оптимізації адміністративно-правового регулювання доступу
до публічної інформації про стан використання природних ре-
сурсів в сучасних умовах реформування публічного управління
в Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід правового регулю-
вання доступу до публічної інформації про стан використання
природних ресурсів, а також сформульовано науково-обгрунто-
вані висновки та науково-практичні рекомендації для вдоскона-
лення адміністративно-правового регулювання доступу до пуб-
лічної інформації про стан використання природних ресурсів.

Шифр НБУВ: ВА852091
2.Х.558. Адміністративно-правове регулювання інформацій-

ного забезпечення діяльності органів прокуратури України:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. Ю. Амелін;
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персона-
лом». – Київ, 2020. – 20 с. – укp.

Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення науко-
вого завдання, що виявляється у визначенні особливостей адмі-
ністративно-правового регулювання інформаційного забезпечен-
ня діяльності органів прокуратури України. Зосереджено увагу
на тенденціях становлення інформаційного суспільства та їх ролі
у діяльності органів прокуратури й інших правоохоронних орга-
нів в Україні. Досліджено поняття та сутність адміністративно-
правового регулювання інформаційного забезпечення діяльності
органів прокуратури України, його генезу та сучасний стан.
Запропоновано, в контексті концепції людиноцентризму та домі-
нування сервісної функції держави, вважати одним з основних
завдань реформи органів прокуратури України їх ребрендинг.
З’ясовано, що, незважаючи на застосування у численних норма-
тивно-правових актах і наукових працях дефініції «апроксима-
ція» зарубіжного досвіду правового регулювання діяльності ор-
ганів прокуратури, поки що наявна не апроксимація, а радше
адаптація такого досвіду. Надано авторські пропозиції щодо ап-
роксимації зарубіжного досвіду адміністративно-правового забез-
печення регулювання інформаційної діяльності прокуратури.

Шифр НБУВ: РА445701
2.Х.559. Адміністративно-правове регулювання медіації: су-

часний стан та тенденції розвитку: автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук: 12.00.07 / К. С. Токарєва; Національний авіаційний уні-
верситет. – Київ, 2021. – 40 с. – укp.

Увагу приділено теоретичному узагальненню та новому вирі-
шенню наукової проблеми, яка полягає в розкритті суті та змісту
адміністративно-правового регулювання медіації, здійсненні ком-
плексної теоретико-правової характеристики його сучасного ста-
ну і тенденцій розвитку. Розглянуто генезис наукових підходів
щодо змісту, особливостей та процедур здійснення медіації. Роз-
крито подвійну соціально-правову природу медіації та її значен-
ня у розв’язанні правових конфліктів. Надано характеристику
суті медіації в адміністративно-правовому вимірі наукового
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аналізу. Охарактеризовано етапи запровадження медіації в Ук-
раїні. Здійснено правову характеристику моделей медіації в сві-
ті. З’ясовано особливості запровадження медіації при вирішенні
публічно-правових спорів. Визначено загальні та спеціальні
принципи адміністративно-правового регулювання медіації. Роз-
крито суть відносин у сфері здійснення медіації як об’єкта ад-
міністративно-правового регулювання. Визначено суб’єктів адмі-
ністративно-правового регулювання медіації в Україні. Окрему
увагу надано визначенню напрямів побудови ефективного адмі-
ністративно-правового регулювання медіації в Україні. Розроб-
лено пропозиції щодо формування етичного кодексу медіатора.
Розглянуто ефективність здійснення медіації у вимірі належного
адміністративно-правового регулювання. Запропоновано концеп-
туальну основу побудови належної адміністративної процедури
застосування медіації у вирішенні публічно-правових спорів.

Шифр НБУВ: РА448664
2.Х.560. Адміністративно-правове регулювання процедур

добору на посаду судді в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.07 / М. М. Пищида; Університет митної справи та
фінансів. – Дніпро, 2021. – 18 с. – укp.

Розкрито особливості адміністративно-правового регулювання
процедур добору на посаду судді в Україні. Визначено вади
нормативно-правових актів, які регулюють окремі її етапи. Вио-
кремлено напрями удосконалення чинного законодавства в цій
сфері. З’ясовано поняття, ознаки, зміст та адміністративно-пра-
вовий складник процедури добору на посаду судді. Виокремлено
види адміністративних процедур добору на посаду судді та ви-
значено стан їх нормативно-правового забезпечення.

Шифр НБУВ: РА448562
2.Х.561. Адміністративно-правове регулювання створення

юридичних осіб: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07
/ Н. Ф. Ільницька; ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т імені
Вадима Гетьмана». – Київ, 2021. – 18 с. – укp.

Проведено комплексне наукове дослідження адміністративно-
правового регулювання створення юридичних осіб. Розкрито
суть створення юридичних осіб як предмета адміністративно-
правового регулювання та його стадії. Охарактеризовано систе-
му суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють адміністра-
тивно-правове регулювання створення юридичних осіб. Доведе-
но, що публічно-правова частина процесу створення, що спрямо-
вана на узаконення юридичної особи та її діяльності, полягає у
проходженні процедур державної реєстрації створення юридич-
ної особи, ліцензування та дозвільних процедур, що є адмініс-
тративно-правовими і разом становлять процедуру легітимації
юридичної особи. Охарактеризовано кожну з процедур легітима-
ції, проаналізовано їх недоліки та запропоновано шляхи подо-
лання. Здійснено аналіз досвіду зарубіжних країн у сфері адмі-
ністративно-правового регулювання створення юридичних осіб,
виявлено проблеми такого регулювання та запропоновано шляхи
їх вирішення.

Шифр НБУВ: РА450398
2.Х.562. Адміністративно-правовий механізм державного за-

хисту суддів та працівників правоохоронних органів: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / І. В. Петрішак;
Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – укp.

Комплексно досліджено адміністративно-правовий механізм
державного захисту суддів і працівників правоохоронних орга-
нів. Розкрито стан та напрями розвитку наукової думки щодо
адміністративно-правового механізму державного захисту суддів
і працівників правоохоронних органів. Окреслено підходи до
визначення сутності адміністративно-правового механізму дер-
жавного захисту суддів та працівників правоохоронних органів
шляхом його детермінування крізь призму різних правових
категорій.

Шифр НБУВ: РА448655
2.Х.563. Адміністративно-правові засади державної інфра-

структурної політики України: автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук: 12.00.07 / Г. Ю. Зубко; Запорізький нац. ун-т. – За-
поріжжя, 2021. – 37 с. – укp.

Наведено результати комплексного дослідження адміністра-
тивно-правових засад державної інфраструктурної політики Ук-
раїни, що поєднує теоретико-правові аспекти проблеми з проек-
цією на практичне застосування у вказаному напрямі діяльності.
Визначено поняття й ознаки державної інфраструктурної полі-
тики. Здійснено аналітико-бібліографічний огляд наукових
праць, присвячених питанням адміністративно-правових засад
державної інфраструктурної політики України. Визначено сту-
пінь наукової розробленості теми. Встановлено, що державна
інфраструктурна політика має інтерпретуватися в концептуаль-
ному та діяльнісному аспектах; їй, як процесу, притаманна етап-
ність: від плану, курсу дій – до чіткого та нормативного за-
кріпленого алгоритму реалізації. Доведено, що зазначена політи-
ка концентрує в собі суспільно значущі цінності, інтереси та
потреби і є багатосуб’єктною.

Шифр НБУВ: РА448600
2.Х.564. Адміністративно-правові засади забезпечення без-

пеки виборчого процесу в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.07 / Д. О. Шенцев; Національний науковий центр

«Інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса». – Харків,
2021. – 20 с. – укp.

Визначено суть і розкрито особливості адміністративно-право-
вих засад забезпечення безпеки виборчого процесу в Україні, а
також, спираючись на розгляд позитивного вітчизняного та за-
рубіжного досвіду, опрацьовано напрямки вдосконалення адмі-
ністративного законодавства у цій сфері. Методологічною осно-
вою дисертації є сукупність загальнонаукових та спеціальних
методів наукового пізнання: логіко-семантичний, аналітичний,
структурно-логічний, системно-функціональний та порівняльно-
правовий методи, а також методи документального аналізу, мо-
делювання та прогнозування. Як безпеку виборчого процесу за-
пропоновано розуміти особливий суспільно-правовий стан, за
якого дотримується законність, публічність, відкритість цього
процесу, та в межах якого здійснюється реалізація всіх принци-
пів виборчого права, а також відсутні протиправні втручання в
хід проведення виборів. Запропоновано авторське визначення
поняття організаційних заходів із забезпечення безпеки виборчо-
го процесу, на основі чого обгрунтовано, що саме в їх межах
реалізується більша частина роботи щодо формування (створен-
ня) і підтримки на належному рівні умов, необхідних для без-
печного та безперешкодного перебігу даного процесу. Виокрем-
лено ключові форми забезпечення безпеки виборчого процесу,
які поділено на дві групи: загальні (нормативні, індивідуальні
та комбіновані форми); спеціальні, серед яких: правоохоронна,
контрольно-наглядова, правозастосовна форми та адміністратив-
ний договір. Наголошено на доцільності розробки та прийняття
«Порядку взаємодії та координації між суб’єктами забезпечення
безпеки виборчого процессу», який має забезпечити системність
здійснення заходів у відповідній сфері, а також сприяти якомога
повнішому використанню зазначеними суб’єктами можливостей
взаємодії та координації в ході організації безпеки виборчого
процесу. Ступінь упровадження: у науково-дослідній сфері –
для подальшого розгляду теоретико-прикладних проблем, пов’я-
заних із забезпеченням безпеки виборчого процесу в Україні; у
правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення окремих
форм та методів забезпечення безпеки виборчого процесу; в осві-
тньому процесі – під час підготовки підручників та науково-ме-
тодичних матеріалів. Сфера використання: у правотворчості –
як основа для розробки нових та вдосконалення чинних норма-
тивно-правових актів, положення яких створюють організаційні
та правові засади забезпечення безпеки виборчого процесу в
Україні.

Шифр НБУВ: РА448648
2.Х.565. Адміністративно-правові засади функціонування

ювенальної юстиції у системі забезпечення прав дітей в Ук-
раїні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / М. Ю. Ве-
селов; Держ. н.-д. ін-т Мін-ва внутрішніх справ України. –
Київ, 2020. – 37 с. – укp.

У межах об’єкта та предмета дослідження зазначено, що ін-
ститут забезпечення прав дітей у концептуальному розумінні має
будуватися з огляду на принцип субсидіарності. Створено уяв-
лення про праксеологічний вимір, процеси еволюції ювенальної
юстиції та її місце в системі забезпечення прав дітей. Сформо-
вано уявлення про адміністративно-правовий механізм у сфері
функціонування ювенальної юстиції, окреслено структуру та
особливості його основних складових. З’ясовано призначення
ювенальної превенції в системі забезпечення прав дитини та
ювенальній юстиції. Наголошено, що окремі напрями реформу-
вання ювенальної юстиції (правосуддя, дружнього до дитини)
мають досягатися завдяки поєднанню норм кримінального про-
цесуального права та механізму адміністративно-правового регу-
лювання забезпечення такої спеціалізації.

Шифр НБУВ: РА445799
2.Х.566. Акти органів судової влади як джерело адмініс-

тративного права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07
/ Ю. В. Цуркаленко; Донецький юридичний інститут Мініс-
терства внутрішніх справ України. – Кривий Ріг, 2020. –
20 с. – укp.

Проаналізовано акти органів судової влади як джерела сучас-
ного адміністративного права. Уточнено зміст категорії «джере-
ло адміністративного права» крізь призму розподілу джерел на
групи відповідно до суб’єкта правотворчості. З’ясовано особли-
вості історичного розвитку інституту джерел адміністративного
права. Сформульовано авторське визначення терміна «джерело
адміністративного права» та вивчено складові елементи системи
джерел сучасного адміністративного права. Досліджено чинни-
ки, що впливають на утворення сучасної системи джерел адмі-
ністративного права та формування її змісту. Проаналізовано
поліцейське право, дореволюційне адміністративне право, радян-
ське адміністративне право та сучасне адміністративне право.
Охарактеризовано залежність між джерелами права, галуззю
права та державою (формою державного правління та устрою),
місцем прав людини в ієрархічній системі цінностей, які охоро-
няються державою. Доведено необхідність трансформації інсти-
туту джерел адміністративного права.

Шифр НБУВ: РА445742
2.Х.567. Державна інфраструктурна політика України: ад-

міністративно-правові засади регулювання: монографія
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/ Г. Ю. Зубко; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя: Гельве-
тика, 2020. – 389 с. – Бібліогр.: с. 326-389. – укp.

Досліджено адміністративно-правові засади регулювання дер-
жавної інфраструктурної політики України. Визначено поняття
та ознаки державної інфраструктурної політики України. Сфор-
мовано категорійно-понятійну систему дослідження. Здійснено
інтерпретацію теорії ігор Аумана до формування державної ін-
фраструктурної політики України через інтерпретацію її засад-
ничих положень до формування адміністративно-правових засад
державної інфраструктурної політики в Україні. З’ясовано пра-
вові передумови здійснення державної інфраструктурної політи-
ки. Подано концепцію механізму політико-правової взаємодії із
подальшою пропозицію щодо корекції сучасної парадигми юри-
дичної техніки. Розкрито механізм державної інфраструктурної
політики України, подано авторську концепцію щодо критеріїв
відбору і класифікації принципів, необхідних для формування
державної інфраструктурної політики на засадах компаративно-
го аналізу доктринального й офіційного підходів. Визначено ад-
міністративно-правові основи формування переліку об’єктів
стратегічної інфраструктури України. Досліджено підходи до
моделювання системи субєктів державної інфраструктурної полі-
тики та інституційної спроможності. Виявлено детермінацію вхо-
дження України до країн шостого технологічного укладу і на-
прямів адміністративно-правового регулювання державної інфра-
структурної політики України. Обгрунтовано необхідність виді-
лення безпеки авіакосмічної інфраструктури. Розкрито зміст
мультиплікативності системи адміністративно-правового регулю-
вання державно, інфраструктурної політики України.

Шифр НБУВ: ВА852390
2.Х.568. Державна система захисту критичної інфраструк-

тури України: концептуальні засади адміністративно-правового
регулювання: монографія / С. С. Теленик; Національна ака-
демія внутрішніх справ. – Одеса: Гельветика, 2020. – 601 с.:
табл. – Бібліогр.: с. 520-600. – укp.

Досліджено адміністративно-правові засади створення держав-
ної системи захисту критичної інфраструктури. Науково обгрун-
товано зміст пріоритетних напрямів адміністративно-правового
регулювання державної системи захисту критичної інфраструк-
тури. Зроблено акцент на актуальності потреби в удосконаленні
нормативно-правових актів, якими тим чи іншим чином регу-
люються суспільні відносини у сфері захисту критичної інфра-
структури. Обгрунтовано потребу у формуванні законодавства у
сфері захисту критичної інфраструктури. Наведено аргумента-
цію щодо необхідності оперування методологією правових наук
для формулювання напрямів адміністративно-правового регулю-
вання суспільних відносин у сфері захисту критичної інфра-
структури. Здійснено догматико-юридичний, формально-юридич-
ний та логіко-семантичний аналіз чинного законодавства, що
регулює суспільні відносини у сфері захисту критичної інфра-
структури. Сформульовано висновки щодо пріоритетних напря-
мів адміністративно-правового регулювання державної політики
у сфері захисту критичної інфраструктури. Запропоновано захо-
ди удосконалення законодавства у сфері захисту критичної ін-
фраструктури в контексті підвищення ефективності адміністра-
тивно-правового регулювання державної системи захисту кри-
тичної інфраструктури. Визначено роль СБУ у цьому процесі.
Висловлено науково обгрунтовані пропозиції правового змісту та
викладено конкретні положення, які доцільно врахувати та
включити до проекту Закону «Про критичну інфраструктуру та
її захист».

Шифр НБУВ: ВА852101
2.Х.569. Державний захист суддів та працівників правоохо-

ронних органів: теорія та практика адміністративно-правового
регулювання: монографія / І. В. Петрішак. – Запоріжжя:
Гельветика, 2021. – 190 с. – Бібліогр.: с. 168-190. – укp.

Комплексно досліджено адміністративно-правовий механізм
державного захисту суддів і працівників правоохоронних орга-
нів. Розглянуто стан і напрями розвитку наукової думки щодо
адміністративно-правового механізму державного захисту суддів
і працівників правоохоронних органів. Окреслено підходи до
визначення суті адміністративно-правового механізму державно-
го захисту суддів і працівників правоохоронних органів шляхом
його детермінування крізь призму різних правових категорій.
Охарактеризовано правову основу механізму державного захис-
ту працівників суду та правоохоронних органів. Обгрунтовано
існування у правовій доктрині окремого інституту – механізму
державного захисту працівників суду та правоохоронних орга-
нів, який є системою відносно відокремлених від інших і по-
в’язаних між собою правових норм, що врегульовують порядок
реалізації державного захисту, правовий статус суб’єктів, які
беруть участь у відносинах у сфері державного захисту.

Шифр НБУВ: ВА852115
2.Х.570. Європеїзація адміністративного права України: пи-

тання теорії та практики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:
12.00.07 / О. Р. Радишевська; Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – Київ, 2021. – 34 с. – укp.

Комплексно досліджено актуальні теоретичні і практичні ас-
пекти європеїзації адміністративного права України. Проаналі-
зовано учення про європеїзацію, європеїзацію права, європеїза-

цію адміністративного права, що існують у європейській та віт-
чизняній науках. Визначено причини, ознаки, види, механізми
й інструменти європеїзації адміністративного права України, її
стадії та юридичні наслідки. З’ясовано напрями правового впли-
ву європеїзації на адміністративне право України як галузь пуб-
лічного права, юридичної науки і навчальної дисципліни. Наго-
лошено на загальноєвропейських тенденціях розвитку засадни-
чих положень (про предмет, метод, систему, принципи, джере-
ла, адміністративну процедуру, аксіологію) сучасного адмініс-
тративного права України. Обгрунтовано концепцію широкого
розуміння європеїзації адміністративного права через призму
впливу права Європейського Союзу, Ради Європи, Організації
з безпеки і співробітництва в Європі, Європейського суду з прав
людини, Суду Європейського Союзу (інших міжнародних уста-
нов) на адміністративне право України, а також його правові
наслідки в правотворчій, правозастосовній, правотлумачній і
правозахисній сферах. Складовою розробленої концепції визна-
чено логічно побудований алгоритм взаємодії європейських і
вітчизняних правових цінностей, принципів, стандартів, моде-
лей, ідей, теорій, концепцій адміністративного права з урахуван-
ням особливостей національної правової системи, юридичної
практики, правової ідеології, правової культури і правосвідомості.

Шифр НБУВ: РА448538
2.Х.571. Запобігання та протидія легалізації (відмиванню)

корупційних доходів публічними діячами: адміністративно-пра-
вовий аспект: монографія / М. В. Шевченко; Запорізький
нац. ун-т. – Запоріжжя: Гельветика, 2020. – 211 с. – (Серія:
Нові грані адміністративного права України). – Бібліогр.:
с. 188-210. – укp.

Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової
проблеми – вдосконалення теоретико-правового та законодав-
чого підгрунтя організації та функціонування системи адмініс-
тративно-правових заходів запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) корупційних доходів публічними діячами.

Шифр НБУВ: ВА852240
2.Х.572. Інституційний механізм забезпечення сфери опо-

даткування в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:
12.00.07 / Я. В. Янушевич; Запорізький нац. ун-т. – Запо-
ріжжя, 2021. – 32 с. – укp.

Наведено результати комплексного дослідження, присвяченого
інституційному механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні. Обгрунтовано концептуальний підхід, за яким сфера
оподаткування як специфічний об’єкт правового регулювання є
детермінованою наявними податковими правовідносинами, охоп-
лює весь спектр суспільних відносин, які врегульовано нормами
права та які виникають, змінюються та припиняються під час
наявності правового зв’язку, що виникає між платниками подат-
ків та владним суб’єктом у вигляді податкового органу чи між
податковим органом та його територіальними підрозділами у
сфері фінансової діяльності держави щодо сплати податків, збо-
рів та інших обов’язкових платежів до державного і місцевих
бюджетів, а також до публічних цільових фондів, і які мають
публічний владно-майновий характер.

Шифр НБУВ: РА448852
2.Х.573. Кадрове забезпечення органів прокуратури Украї-

ни: адміністративно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.07 / А. В. Бабінська; Київський нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 18 с. – укp.

Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення науко-
вого завдання щодо дослідження адміністративно-правового ас-
пекту кадрового забезпечення органів прокуратури України.
Охарактеризовано історико-правові засади формування та роз-
витку функції кадрового забезпечення органів прокуратури. Ви-
значено поняття та окреслено зміст функції кадрового забезпе-
чення органів прокуратури. Встановлено мету, завдання та оха-
рактеризовано зміст та особливості принципів кадрового забез-
печення органів прокуратури. Обгрунтовано, що метою кадрово-
го забезпечення органів прокуратури є ефективне виконання нею
своїх функцій. Акцентовано про наявність нормативного та про-
цедурного аспектів щодо завдань кадрового забезпечення органів
прокуратури. Охарактеризовано кількісні та якісні показники
кадрового складу органів прокуратури. Визначено нормативно-
правовий аспект порядку зайняття посади прокурора. Проаналі-
зовано атестацію прокурорів як адміністративну процедуру. Ви-
значено шляхи удосконалення адміністративно-правових засад
кадрового забезпечення органів прокуратури України.

Шифр НБУВ: РА448540
2.Х.574. Концептуальні засади адміністративно-правового

забезпечення реалізації принципу транспарентності в діяльно-
сті органів публічної адміністрації України: автореф. дис. ...
д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Г. А. Терещук; Західно-
український нац. ун-т. – Тернопіль, 2021. – 40 с. – укp.

Уперше розкрито концептуальні засади адміністративно-пра-
вового забезпечення реалізації принципу транспарентності в ді-
яльності органів публічної адміністрації України. Сформульова-
но низку концептуальних висновків, які можуть бути використані
для подальшої розробки теорії вітчизняного адміністративного та
інформаційного права, а також для покращання функціонування
органів публічної адміністрації. Проаналізовано перспективи

Держава та право. Юридичні науки 

90



подальшої розробки концепції адміністративно-правового забез-
печення реалізації принципу транспарентності в діяльності орга-
нів публічної адміністрації України та вироблення на цій основі
пропозицій теоретико-методологічного, нормативно-правового та
практично-удосконалючого характеру.

Шифр НБУВ: РА448783
2.Х.575. Концептуальні засади адміністративної діяльності

у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержа-
ними від корупційних та інших злочинів: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук: 12.00.07 / Р. І. Крамар; Західноукраїнський нац.
ун-т. – Тернопіль, 2021. – 40 с. – укp.

Комплексно досліджено концептуальні засади адміністратив-
ної діяльності у сфері виявлення, розшуку й управління актива-
ми, одержаними від корупційних та інших злочинів. Визначено
адміністративно-правовий статус Національного агентства Украї-
ни з питань виявлення, розшуку й управління активами, одер-
жаними від корупційних та інших злочинів. Досліджено загаль-
нотеоретичні аспекти категорій «виявлення», «розшук» та
«управління» активами та співставлень їх із суміжними катего-
ріями. Увагу приділено аналізу функцій Національного агент-
ства у сфері виявлення та розшуку активів, його завданням та
адміністративно-правовим засадам співробітництва Агентства з
правоохоронними органами. Досліджено правові засади та прак-
тику здійснення міжнародної взаємодії і транскордонного обміну
інформацією Національним агентством у сфері виявлення та
розшуку активів, а також правове забезпечення інформатизації
та інформаційних процесів в органах виявлення та розшуку ак-
тивів, одержаних від корупційних та інших злочинів. Фінансове
забезпечення Національного агентства та ефективність діяльно-
сті розглянуто з точки зору взаємовпливу зазначених складових.
Адміністративно-правове забезпечення управління активами роз-
крито через такі складові, як: прийняття активів в управління;
управління грошовими коштами та банківськими металами, ру-
хомим і нерухомим майном, цінними паперами, майновими та
іншими правами; контроль за ефективністю управління актива-
ми, а також управління конфіскованими активами та надходжен-
ня від них. Визначено адміністративно-правовий механізм кон-
тролю за ефективністю управління активами, під яким запропо-
новано розуміти систему передбачених законодавством дій щодо
забезпечення виконання планових завдань Національного агент-
ства України з питань виявлення, розшуку й управління акти-
вами, одержаними від корупційних та інших злочинів і форму-
вання інформації про хід реалізації та досягнення мети управ-
лінської діяльності. Зазначено, що елементами механізму кон-
тролю за ефективністю управління активами є суб’єкт контролю,
об’єкт контролю, мета здійснення контролю, завдання контролю.
Розроблено проєкт Національної стратегії протидії корупції й
адміністрування активів, одержаних злочинним шляхом. Запро-
поновано класифікацію процедури адміністрування арештованих
активів: адміністрування конфіскованих активів; адмініструван-
ня активів, визнаних необгрунтованими; адміністрування ареш-
тованих активів як захід забезпечення позову.

Шифр НБУВ: РА450350
2.Х.576. Матеріали міжнародної науково-практичної конфе-

ренції «Нові грані адміністративно-правового регулювання»:
[збірник], 18 груд. 2020 р. / ред.: Т. О. Коломоєць; Україна.
Міністерство освіти і науки, Національна академія правових
наук України, Науково-дослідний інститут державного будівниц-
тва та місцевого самоврядування, Запорізький нац. ун-т. –
Запоріжжя: Гельветика, 2020. – 67 с. – укp.

Запропоновано адміністративно-правове регулювання впрова-
дження та використання платних автомобільних доріг в Україні.
Висвітлено принципи адміністративно-правового регулювання ін-
вестиційної діяльності. Досліджено взаємодію поліції з органами
місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності. Розгля-
нуто питання підвищення якості послуг у сервісно-орієнтованій
моделі держави. Висвітлено окремі аспекти проблематики забез-
печення ефективності третього рівня вищої юридичної освіти.
Акцентовано увагу на актуальності впровадження інформацій-
них технологій у судову систему України. Проаналізовано між-
народний досвід у сфері охорони публічної безпеки. Висвітлено
актуальні проблеми відповідальності за переміщення фальсифі-
кованих ліків через митний контроль.

Шифр НБУВ: ВА852077
2.Х.577. Міжнародні організації в інституційній системі

державного регулювання охорони здоров’я: автореф. дис. ...
канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / О. М. Вівсянник; Міжре-
гіональна Академія управління персоналом. – Київ, 2021. –
20 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено теоретичні основи вивчення ролі організацій в
інституційній системі державного регулювання охорони здо-
ров’я. Визначено вплив неоінституціоналізму на визначення міс-
ця організацій в інституційному механізмі державного управлін-
ня, розкрито суть міжнародних організацій та визначення перед-
умов їх співпраці з органами державного управління, виявлено
та досліджено теоретичні передумови функціонування міжнарод-
них організацій в інституційній системі державного управління
сферою охорони здоров’я. Проведено аналіз функціонування
міжнародних організацій в системі державного регулювання охо-

рони здоров’я, зокрема аналіз співпраці органів державного
управління із міжнародними медичними організаціями за їх
функціональними напрямами та аналіз ефективності систем охо-
рони здоров’я в країнах світу та в Україні на основі кластерного
аналізу. На основі проведеного аналізу визначено проблеми ді-
яльності міжнародних організацій у сфері охорони здоров’я Ук-
раїни. Запропоновано напрями вдосконалення інституційного
механізму державного управління охороною здоров’я на основі
співпраці з міжнародними організаціями. З цією метою дослі-
джено практику впровадження іжнародного грантового проекту
в Рівненській обл. в контексті реалізації Концепції Загальнодер-
жавної програми «Здоров’я-2020: український вимір», запропо-
новано напрями вдосконалення інституційного механізму дер-
жавного управління охороною здоров’я на основі співпраці з
міжнародними організаціями, визначено місце міжнародних ор-
ганізацій в концептуальній моделі функціонування інституційної
системи державного регулювання охорони здоров’я.

Шифр НБУВ: РА447945
2.Х.578. Норми адміністративного права: теоретико-правові

аспекти ефективності: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:
12.00.07 / С. В. Шахов; Університет митної справи та фінан-
сів. – Дніпро, 2020. – 30 с. – укp.

Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової
проблеми – визначення на підставі аналізу доктринальних та
нормативних джерел, а також крізь призму людиноцентрист-
ської ідеології адміністративного права теоретико-правових ос-
нов ефективності адміністративно-правових норм. Здійснено за-
гальну характеристику системи адміністративного права як об-
Тєктивно зумовленої єдності адміністративно-правових норм.
Сформульовано поняття та окреслено ознаки адміністративно-
правових норм, зокрема визначено, що адміністративно-правова
норма – це закріплене у джерелах адміністративного права
правило загального характеру, що спрямовано на правове регу-
лювання суспільних відносин, які складають предмет адміністра-
тивного права, з метою забезпечення умов для реалізації і захис-
ту прав і свобод особи в публічній сфері, ефективну дію якого
гарантує держава за допомогою стимулюючих засобів (у т. ч.
державно-примусових).

Шифр НБУВ: РА445431
2.Х.579. Огляд судової практики у справах про адміністра-

тивну та кримінальну відповідальність за порушення правил
фінансування політичних партій та виборчих кампаній: посіб-
ник для суддів / М. І. Цуркан, Ю. І. Зальцберг, А. О. Ше-
шеня, П. В. Романюк, Б. С. Мохончук; ред.: М. І. Цуркан;
Національна школа суддів України, Міжнародна фундація ви-
борчих систем (IFES). – Київ: Друкарський двір Олега Фе-
дорова, 2021. – 148 с.: іл., табл. – укp.

Здійснено огляд судової практики у справах про адміністра-
тивну та кримінальну відповідальність за порушення правил фі-
нансування політичних партій та виборчих кампаній. Наведено
загальну характеристику правопорушень, передбачених ст. 212-
15, 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня та ст. 159-1 Кримінального кодексу України, а також проана-
лізовано судові рішення щодо притягнення до адміністративної
та кримінальної відповідальності. Звернено увагу на проблемні
аспекти застосування норм матеріального та процесуального пра-
ва, надано рекомендації для їх подолання та забезпечення єдно-
сті судової практики.

Шифр НБУВ: СО37757
2.Х.580. Оптимізація системи та діяльності центральних

органів виконавчої влади: адміністративно-правові засади: мо-
нографія / Д. В. Бараненко. – Херсон: Гельветика, 2020. –
399 с. – Бібліогр.: с. 352-399. – укp.

Комплексно досліджено теоретичні і практичні питання адмі-
ністративно-правових засад оптимізації системи та діяльності
центральних органів виконавчої влади. Розглянуто місце, при-
значення, принципи організації діяльності, адміністративно-пра-
вовий статус центральних органів виконавчої влади, а також
адміністративно-правові аспекти їх взаємодії з інститутами гро-
мадянського суспільства. З’ясовано особливості функціонування
центральних органів виконавчої влади, інформаційно-правової
взаємодії цих органів, зарубіжного досвіду використання інфор-
маційних технологій у діяльності центральних органів виконав-
чої влади, а також теоретичні і практичні аспекти реалізації
електронного урядування. Розкрито концептуальні питання
оптимізації адміністративно-правових засад діяльності централь-
них органів виконавчої влади, напрями підвищення якості на-
дання ними адміністративних послуг, вдосконалення правових
засад відповідальності цих органів та їх взаємодії з іншими
публічними органами та суспільством.

Шифр НБУВ: ВА852233
2.Х.581. Організаційно-правові засади формування механіз-

мів державного управління у сфері національної безпеки у
провідних країнах ЄС: автореф. дис. ... канд. наук з держ.
упр.: 25.00.05 / В. С. Мурашко; Міжрегіональна Академія
управління персоналом. – Київ, 2020. – 20 с.: рис. – укp.

Акцентовано, що проміжною ознакою національної безпеки є
те, що вона містить сукупність правових і державних гарантій,
таких, як: захист від внутрішніх і зовнішніх загроз; стійкість до
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несприятливих зовнішніх факторів і забезпечення внутрішніх і
зовнішніх умов існування держави, що гарантують можливість
сталого всебічного розвитку. Доведено, що особлива увага у
Європейському Союзі приділяється розвитку можливостей
швидкого реагування на екологічні й енергетичні проблеми, кі-
берзлочинність, посилення міжетнічних, міжконфесійних та ін-
ших конфліктів шляхом усунення процедурних, фінансових і
політичних факторів, що перешкоджають розгортанню бойових
дій, ускладнюють формування військ і знижують ефективність
військових операцій у рамках спільної політики безпеки й обо-
рони. Обгрунтовано, що нині широко обговорюється формат
взаємодії євроатлантичного та євразійського просторів безпеки,
розробка шляхів реформування основних безпекових інститутів,
таких, як: Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Органі-
зація Північноатлантичного договору, Європейський Союз. Між
інститутами існує співпраця, спрямована на охоплення якомога
ширшого кола проблем безпеки й уникнення дублювання функ-
цій суб’єктів забезпечення національної безпеки щодо їх усунен-
ня. Виділено ключові напрями модернізації структур інформа-
ційно-аналітичної сфери, спрямовані на підвищення результатив-
ності функціонування системи стратегічних комунікацій сфери
національної безпеки, зокрема: оптимізація та підвищення сту-
пеня продуктивності використання каналів комунікації й ефек-
тивніше управління їх розвитком; продукування стійких меха-
нізмів взаємодії направлено-орієнтованих аудиторій і структур
комунікаційних каналів, що надасть змогу розв’язати суперечно-
сті у системі національної безпеки; впровадження процесного
моніторингу результативності комплексних досліджень інформа-
ційного простору національної безпеки. Розроблено модель удо-
сконалення організаційно-правових засад формування механіз-
мів забезпечення національної безпеки України відповідно до
стандартів провідних країн Європейського Союзу, що відрізняє-
ться системним поєднанням суб’єкто-організаційних дій у п’яти
площинах: формування комплексної системи законодавчого за-
безпечення у сфері національної безпеки України; здійснення
аналітичного моніторингу й оцінки ефективності діяльності ор-
ганів національної безпеки; становлення демократичного цивіль-
ного контролю; підвищення рівня стратегічного планування; за-
безпечення належного рівня ефективності інформаційної безпеки
в Україні.

Шифр НБУВ: РА445830
2.Х.582. Принципи адміністративно-процедурного права: пи-

тання теорії та практики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:
12.00.07 / А. А. Шарая; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя,
2020. – 36 с. – укp.

Досліджено принципи права як комплексну правову інтегра-
тивну категорію. Розкрито зміст класифікації принципів адмініс-
тративно-процедурного права. Обгрунтовано, що різні класифі-
кації мають умовний характер, адже залежать від виокремлення
того чи іншого критерію. Запропоновано власний варіант класи-
фікації із застосуванням значної кількості різних критеріїв для
розподілу на види, що позитивним чином впливає на розуміння
суті, унікальності принципів адміністративно-процедурного пра-
ва. Досліджено принципи адміністративно-процедурного права
як системне явище, якому притаманні обов’язкові системоутво-
рюючі, взаємопов’язані структурні елементи та відповідні зв’яз-
ки між ними, орієнтовані на приведення їх у певну єдність,
запропоновано варіант відповідної дефініції та перелік прита-
манних їй характерних ознак. Розкрито специфіку принципу
верховенства права як базового принципу адміністративно-про-
цедурного права, запропоновано у його змісті (у контексті адмі-
ністративно-процедурного права) основоположним вважати пре-
валювання прав і законних інтересів (як найвищої цінності у
державі) людини та громадянина (приватної особи) у правовід-
носинах із суб’єктами публічної адміністрації. Сформульовано
визначення принципу верховенства права в адміністративно-про-
цедурному праві. Зосереджено увагу на характеристиці універ-
сальних принципів адміністративно-процедурного права, які до-
повнюють один одного та формують універсальне підгрунтя для
всіх адміністративно-процедурних відносин. Проаналізовано ін-
ституційні принципи адміністративно-процедурного права, які
визначають засади регулювання окремих видів адміністративних
процедур. Аналіз нормативно-правових актів надає підстави
стверджувати, що такі принципи характеризують суть і особли-
вість кожної адміністративної процедури, створюють «правовий
фундамент» для їх здійснення, відображають їх призначення
для врегулювання відносин приватних осіб із суб’єктами публіч-
но-владних повноважень. Досліджено питання реалізації прин-
ципів адміністративно-процедурного права. Виокремлено ознаки,
які характеризують реалізацію принципів адміністративно-про-
цедурного права. Запропоновано розрізняти як базові компонен-
ти ефективності: умови ефективності, критерії ефективності та
показники ефективності реалізації принципів адміністративно-
процедурного права. Обгрунтовано доцільність розробки Кон-
цепції реалізації принципів адміністративно-процедурного права,
метою якої є створення необхідних умов для ефективної реалі-
зації принципів відповідної підгалузі адміністративного права.

Шифр НБУВ: РА444979

2.Х.583. Сучасна концепція адміністративно-правового за-
безпечення функціонування органів прокуратури України: ав-
тореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / С. В. Банах;
Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 38 с.: рис.,
табл. – укp.

Висвітлено питання адміністративно-правового забезпечення
функціонування органів прокуратури України в умовах рефор-
мування. Зазначено, що наукова новизна зумовлена формуван-
ням, доведенням та здобуттям нових знань за тематикою роботи,
предмет якої є актуальним і важливим напрямом наукового піз-
нання. Сформовано й обгрунтовано низку нових, удосконалено
наявні важливі положення теорії адміністративного права та
практики публічного адміністрування в органах прокуратури
України.

Шифр НБУВ: РА448601
2.Х.584. Теорія, досвід та практика адміністративно-право-

вого забезпечення права на мирні зібрання: монографія
/ Є. А. Кобрусєва. – Запоріжжя: Гельветика, 2020. –
401 с. – Бібліогр.: с. 373-401. – укp.

Досліджено адміністративно-правове забезпечення права на
мирні зібрання (далі – ПНМЗ) в Україні. Розкрито концепту-
альний підхід щодо покращання ефективності правового меха-
нізму забезпечення ПНМЗ. Визначено історичні передумови
формування парадигми права на мирні зібрання. Окреслено
проблематику механізму забезпечення ПНМЗ. Здійснено класи-
фікацію адміністративного контролю як адміністративно-право-
вої гарантії прав та свобод громадян. Досліджено особливості
провадження щодо розгляду та вирішення адміністративних
справ щодо реалізації ПНМЗ. Проаналізовано питання правово-
го регулювання відповідних правовідносин на міжнародному рів-
ні. Визначено шляхи оптимізації даного напряму діяльності з
урахуванням імплементації у вітчизняне законодавство позитив-
ного зарубіжного досвіду.

Шифр НБУВ: ВА852230
Див. також: 2.Х.614-2.Х.615, 2.Х.617, 2.Х.627, 2.Х.653
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2.Х.585. Адміністративний процес у публічному адміністру-
ванні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / М. М. Тер-
нущак; Держ. н.-д. ін-т Мін-ва внутрішніх справ України. –
Київ, 2020. – 32 с. – укp.

Комплексно досліджено адміністративний процес в публічно-
му адмініструванні, зумовленому відсутністю єдиних та сталих
доктрин адміністративного права та процесу, багатогранністю
підходів інтерпретації змістового і методичного наповнення тео-
рії дисциплін адміністративного права та процесу, модернізацією
процесу законотворення щодо впровадження нормативних та ор-
ганізаційних заходів адміністративної реформи. Проаналізовано
теоретичні підходи щодо визначення категорії «публічне адмініс-
трування» у контексті вивчення дисциплін адміністративно-пра-
вового циклу, зокрема, розглянуто поняття та значення категорії
«публічне адміністрування», взаємозв’язок публічного адмініс-
трування з управлінською концепцією в адміністративно-проце-
суальній науці. 

Шифр НБУВ: РА445440
2.Х.586. Адміністративно-правове регулювання реалізації

кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в
Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07
/ П. В. Євдокимов; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя,
2020. – 18 с. – укp.

Здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення науко-
вої проблеми щодо визначення суті й особливостей адміністра-
тивно-правового регулювання реалізації кадрового забезпечення
в органах публічної адміністрації в Україні, сформовано відпо-
відну наукову концепцію, обгрунтовано низку нових положень і
рекомендацій. Розкрито теоретичні засади адміністративно-пра-
вової реалізації кадрового забезпечення в органах публічної ад-
міністрації. Встановлено суть і завдання кадрового забезпечення
в органах публічної адміністрації. Сформульовано принципи та
функції, виокремлено особливості кадрового забезпечення в ор-
ганах публічної адміністрації в Україні. Охарактеризовано адмі-
ністративно-правовий механізм регулювання реалізації кадрово-
го забезпечення в органах публічної адміністрації. Розглянуто
основні напрями профорієнтаційної роботи в системі кадрового
забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні. Визна-
чено особливості професійної підготовки кадрів у системі кадро-
вого забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні.
Проаналізовано суть кадрової роботи в системі кадрового забез-
печення в органах публічної адміністрації. Сформульовано кон-
кретні пропозиції щодо стратегічних напрямів подальшого роз-
витку адміністративно-правового регулювання реалізації кадро-
вого забезпечення в органах публічної адміністрації. Запропоно-
вано шляхи адаптації зарубіжного досвіду та вдосконалення про-
цесу управління якістю кадрового забезпечення в органах пуб-
лічної адміністрації в Україні.

Шифр НБУВ: РА444985
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2.Х.587. Адміністративно-правові засади оптимізації систе-
ми та діяльності центральних органів виконавчої влади: авто-
реф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Д. В. Бараненко;
Університет митної справи та фінансів. – Дніпро, 2021. –
29 с. – укp.

Розглянуто місце, призначення, принципи організації діяльно-
сті, адміністративно-правовий статус центральних органів вико-
навчої влади, а також адміністративно-правові аспекти їх взає-
модії з інститутами громадянського суспільства. Встановлено,
що центральним органом виконавчої влади в структурі публічної
влади слід вважати елемент апарату держави, створений в по-
рядку, встановленому законом або іншим правовим актом, одно-
особовий або колегіальний структурно відокремлений, внутріш-
ньо організований колектив публічних службовців, наділених
юридично визначеними публічно-владними повноваженнями.

Шифр НБУВ: РА448602
2.Х.588. Відносини з урядом (Government Relations) як

особливий вид комунікації громадськості і бізнесу з владою
в Україні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01
/ С. О. Клімович; Національна академія державного управлін-
ня при Президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Розроблено і теоретично обгрунтовано нові методологічні під-
ходи державного управління, спрямовані на оптимізацію взаємо-
дії державної влади з бізнесом та недержавними громадськими
організаціями. Систематизовано історію застосування методів
впливу на владу на території України. Узагальнено існуючі шля-
хи розвитку ринку відносин з урядом (Government Relations) і
лобіювання в Україні. Виявлено нові підходи, які можуть спри-
яти подоланню корупції і вивести міжсекторну взаємодію на
якісно вищий рівень розвитку. Розроблено практичні пропозиції
щодо підвищення прозорості галузі Government Relations. Зазна-
чено, що Революція гідності та АТО/ООС ще підвищили необ-
хідність легітимації і транспарентності взаємозвТязків між біз-
несом, громадянським суспільством і державою в особі органів
державної влади і органів місцевого самоврядування. З’ясовано,
що цим вимогам відповідає концепція відносин з урядом (Go-
vernment Relations) – особливого законного виду побудови дов-
готривалих взаємовигідних зв’язків акторів бізнесу і третього
сектора з органами державної влади, який включає комбінацію
інструментарію державно-приватного партнерства зв’язків з гро-
мадськістю, лобістської діяльності і корпоративно-соціальної
відповідальності.

Шифр НБУВ: РА449026
2.Х.589. Застосування адміністративних актів як інструмен-

тів публічного управління: теоретичний, нормативний та прак-
сеологічний аспекти: монографія / О. А. Мілієнко;
Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя: Гельветика, 2021. –
517 с. – Бібліогр.: с. 442-497. – укp.

Обгрунтовано концептуальну модель застосування адміністра-
тивних актів (далі – АА) в умовах реалізації євроінтеграційних
процесів в Україні, виокремлено проблеми їх нормативного за-
кріплення та практичної реалізації, викладено пропозиції щодо
вдосконалення чинного законодавства в цій сфері. Визначено
історіографічні та методологічні засади дослідження застосуван-
ня АА, здійснено характеристику публічно-управлінських відно-
син як сфери застосування АА, охарактеризовано систему інст-
рументів публічного управління та визначено в ній місце АА.
Окреслено критерії застосування меж дискреційних повноважень
у реалізації процедури прийняття АА, з’ясовано адміністратив-
но-правові засади здійснення процедури прийняття АА як скла-
дової концепції електронного урядування, охарактеризовано осо-
бливості виконання АА як стадії процедури застосування адмі-
ністративних актів, визначено підстави й особливості припинен-
ня дії АА в у досудовому порядку. Узагальнено практику реалі-
зації припинення дії АА у судовому порядку.

Шифр НБУВ: ВА852211
2.Х.590. Інституціоналізація стратегічних комунікацій у сис-

темі публічного управління України: автореф. дис. ... д-ра наук
з держ. упр.: 25.00.01 / Т. В. Сивак; Національна академія
державного управління при Президентові України. – Київ,
2020. – 36 с.: рис. – укp.

Обгрунтовано поняття «стратегічні комунікації», «стратегічні
комунікації у публічному управлінні», «синхронізація комуніка-
цій», «інституціоналізація стратегічних комунікацій». Охаракте-
ризовано та класифіковано складові компоненти стратегічних ко-
мунікацій, визначено їх мету і завдання в публічному управлінні
в контексті реалізації публічної політики. Обгрунтовано суть і
значення стратегічного наративу як методологічного інструмен-
тарію стратегічних комунікацій, визначено їх рівні, розроблено
структуру та встановлено підходи до його побудови. Узагальне-
но міжнародний досвід з інституціоналізації стратегічних кому-
нікацій, визначено аспекти адаптації до вітчизняної системи пуб-
лічного управління. З’ясовано передумови інституціоналізації
стратегічних комунікацій у системі публічного управління, вста-
новлено етапи та запропоновано алгоритм інституціоналізації
стратегічних комунікацій у системі публічного управління. Об-
грунтовано синхронізацію комунікацій як технологічний аспект
стратегічних комунікацій у системі публічного управління. За-
пропоновано технологію проєктування стратегічних комунікацій.

Розроблено концептуальну модель і модель інституційного забез-
печення стратегічних комунікацій у системі публічного управлін-
ня, а також проєкт Концепції здійснення та розвитку стратегіч-
них комунікацій у системі публічного управління України. 

Шифр НБУВ: РА445847
2.Х.591. Матеріали міжнародної науково-практичної конфе-

ренції «Напрями вдосконалення механізмів державного управ-
ління в умовах сучасних реформаційних процесів»: [збірник],
25 – 26 грудня 2020 р. / Класичний приватний університет,
Академія «Bolashaq», Асоціація адвокатів України. – Запоріж-
жя: Гельветика, 2020. – 119 с. – укp.

Висвітлено етичні виклики вибору векторів соціальних інно-
вацій для ефективного розвитку гуманітарної сфери України.
Розглянуто застосування медіації під час вирішення спорів у
публічній сфері. Досліджено новації у сфері регуляторної полі-
тики як інструменти підвищення ефективності публічного управ-
ління. Проаналізовано засади державного адміністрування у
сфері культури. Охарактеризовано механізми антикризового
управління в системі державної влади. Увагу приділено право-
вому забезпеченні механізмів реалізації державної політики в
соціогуманітарній сфері. Досліджено напрями удосконалення
нормативно-правового забезпечення любительського рибальства
в Україні. Висвітлено механізми реалізації державної політики
«зеленої» економіки в контексті сталого розвитку. Досліджено
методи та завдання комунікативної взаємодії органів публічного
управління з громадськістю. Розглянуто вплив іміджу на фор-
мування особистості публічного службовця.

Шифр НБУВ: ВА852068
2.Х.592. Механізми державного управління в кризових си-

туаціях, зумовлених релігійним фактором: автореф. дис. ...
канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В. П. Масовець; Націо-
нальна академія державного управління при Президентові Ук-
раїни. – Київ, 2021. – с. – укp.

Вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в науково-
теоретичному обгрунтуванні пропозицій щодо вдосконалення ме-
ханізмів державного управління в кризових ситуаціях, зумовле-
них релігійним фактором. Здійснено огляд наукових праць за
темоюї роботи. Проаналізовано понятійно-категорійний апарат у
сфері забезпечення релігійної безпеки. Визначено методологічні
засади розбудови системи забезпечення релігійної безпеки сучас-
ної держави. Узагальнено та систематизовано зарубіжний досвід
упорядкування релігійного простору. Визначено сучасні виклики
та загрози релігійній безпеці особистості, суспільства, Україн-
ської держави в умовах гібридної війни. Виявлено проблеми
державного управління в кризових ситуаціях, зумовлених релі-
гійним фактором, в Україні. Обгрунтовано пропозиції щодо
вдосконалення механізмів державного управління в кризових си-
туаціях, зумовлених релігійним фактором.

Шифр НБУВ: РА448620
2.Х.593. Політико-комунікаційна складова політичної куль-

тури демократичного суспільства в системі публічного управ-
ління України: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.:
25.00.02 / В. В. Дабіжа; Міжрегіональна Академія управління
персоналом. – Київ, 2021. – 21 с.: рис. – укp.

Установлено теоретико-методологічні засади дослідження по-
літико-комунікаційної складової в системі публічного управління
України та простежено історичні особливості комунікативного
зв’язку в соціумі, між владою і громадянами. Визначено процес
становлення феномена політичної комунікації в умовах демокра-
тії та ідейно-культурного поступу, з’ясовано теоретичні витоки
та еволюцію цієї проблематики в політичній науці України. По-
казано яким чином комунікативні процеси на рівні влади, на
рівні влада – суспільство і на рівні суспільства суттєво відріз-
няються як змістовно, так і за способами передавання. Дослі-
джено процес походження та розвитку самого поняття «політич-
на комунікація», до визначеності якого єдиної позиції науковців
досі не вироблено. Наведено підходи різних авторів до цієї
проблеми та здійснено порівняльний аналіз відносно визначення
понять «комунікація», «політика», «політична комунікація».
Розглянуто проблематику застосування й функціонування засо-
бів та інструментарію політичних комунікацій в умовах сього-
дення, викликів, загроз та невизначеностей сучасності з метою
використання їх як механізмів державного управління, що мо-
жуть бути оптимально адаптовані до трансформаційних тенден-
цій соціуму. Показано, що політична комунікація в умовах за-
гострення існуючих і виникнення нових суперечностей і викли-
ків сучасного життя набуває різних форм втілення. Розглянуто
та проаналізовано механізми інформації та засоби масової кому-
нікації у процесах демократизації відносин та діяльності інсти-
туційних суб’єктів політики та публiчного управління. З’ясовано
важелі впливу через Інтернет, соціальні мережі та мобільний
зв’язок, які використовують історію, соціальну та ментальну
пам’ять шляхом медійних трансформацій таким чином, що без-
посередньо самі ЗМІ виступають лише засобом їх оновлення,
доповнення, деформації або інших аналогічних змін. Запропоно-
вано визначати ефективність політичної комунікації через аналіз
використання паблік рілейшнз, імідж-технологій, політичної
реклами та інших новітніх засобів політичного маркетингу.
Розроблено підходи до політичної комунікацій в Україні на

Держава та право України

ISSN 1561-1108   УРЖ «Джерело», 2022, сер. 3, № 2 93



мікрорівні, мезорівні, макрорівні та їх симбіоз на основі ком-
плексної взаємодії між медіа- й політичною системами, різною
залежністю та процесами адаптації. Встановлено основні індика-
тори та критерії, що відображають якість державного управлін-
ня політичними комунікаціями.

Шифр НБУВ: РА448490
2.Х.594. Правові основи публічного адміністрування націо-

нально-безпековою сферою в Україні: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук: 12.00.07 / К. В. Бондаренко; Національна акаде-
мія правових наук України, Науково-дослідний інститут інфор-
матики і права Національної академії правових наук Ук-
раїни. – Київ, 2020. – 40 с. – укp.

Обгрунтовано, що об’єктом публічного адміністрування є спе-
цифічна система – тріада, яка складається із соціально-органі-
зованого суспільства (інституційна складова), відносин всереди-
ні такого суспільства між його членами (динамічна складова), а
також правових станів (статична складова). Сформульовано на-
ступне визначення національно-безпекової сфери як об’єкта пуб-
лічного адмініструвнання – це комплексна сфера публічного
адмініструвнання, яку слід розглядати як систему суспільних
відносин, а також правові стани, що складаються у сфері забез-
печення існування Української держави та її ефективного функ-
ціонування, на яку справляє публічний керуючий вплив суспіль-
ство та держава в особі спеціально визначених суб’єктів. Пуб-
лічне адміністрування національно-безпековою сферою має певні
особливості, до яких належать: наявність особливих об’єктів
управління, використання імперативного методу публічного ад-
міністрування як основного, більш широкі управлінські повно-
важення Президента України, чітку централізацію та субордина-
цію органів, що здійснюють управлінські функції в цій сфері,
особливі (підвищені) вимоги до публічних службовців, специ-
фічна стабільність управлінської системи. Виокремлено такі
принципи публічного адміністрування цією сферою: політичної
незалежності, поділу влади, субсидіарності, субординації та чіт-
кої ієрархії під час здійснення публічного адміністрування, по-
єднання імперативного та диспозитивного методів публічного ад-
міністрування, професіонального виконання функцій управлін-
ня, стабільностні управлінської системи. Встановлено, що осо-
бливістю національної безпеки як об’єкта публічного адміністру-
вання, що є правовим станом, є: виокремлення особливої систе-
ми – сектору безпеки і оборони, тобто суб’єктів забезпечення
національної безпеки; включення до системи суб’єктів забезпе-
ченння національнонї безпеки громадян України і громадських
об’єднань, на відміну від попереднього закону – на добровіль-
нинх засадах; загальна спрямованість галузі національної безпе-
ки на протидію існуючим загрозам, що є характерною лише для
галузі національної безпеки, адже всі інші галузі без винятку
мають свої завдання та функції, які можуть існувати за наявно-
сті або відсутності загроз/критичних явищ/небезпеки тощо.

Шифр НБУВ: РА445787
2.Х.595. Публічна політика у сфері соціально-гуманітарного

розвитку: конспект лекцій / А. О. Дєгтяр, В. Г. Ковальчук;
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуков-
ського «Харківський авіаційний інститут». – Харків: ХАІ,
2021. – 95 с.: табл. – Бібліогр.: с. 92-95. – укp.

Розглянуто питання державної політики у сфері духовного
розвитку сучасного українського суспільства, гуманістичної
спрямованості етнонаціональної політики держави, формування
та реалізації державної політики щодо зарубіжного українства.
Охарактеризовано державні стандарти у сфері охорони здо-
ров’я, аспекти трансформації соціальної політики держави та
забезпечення соціальної спрямованості економічного розвитку.
Викладено основні засади соціального захисту населення в соці-
альній державі, проаналізовано державну політику у сфері соці-
ального захисту інвалідів.

Шифр НБУВ: ВА852663
2.Х.596. Публічне адміністрування Національного архівного

фонду: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07
/ О. Ю. Максименко; Університет митної справи та фінан-
сів. – Дніпро, 2020. – 17 с. – укp.

На основі аналізу чинного законодавства України, практики
його реалізації та узагальнення основних положень праць на-
уковців визначено зміст та особливості публічного адміністру-
вання Національного архівного фонду України. Розкрито понят-
тя й ознаки архівного фонду. Визначено особливості формуван-
ня Національного архівного фонду. Розкрито специфіку обліку
та зберігання, з’ясовано засади використання Національного ар-
хівного фонду. Охарактеризовано нормативно-правове адмініс-
трування Національного архівного фонду. Розкрито систему
суб’єктів управління Національного архівного фонду. Виокрем-
лено особливості формування, обліку, використання та зберіган-
ня архівного фонду судів України. З’ясовано поняття засобів
публічного адміністрування Національного архівного фонду. До-
сліджено засади контролю та нагляду за дотриманням обліку,
використанням і зберіганням Національного архівного фонду.
Визначено специфіку адміністративної відповідальності за пору-
шення законодавства про архівну справу та діловодство.

Шифр НБУВ: РА444995

2.Х.597. Публічне адміністрування функціонування політич-
них партій в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07 / С. М. Скрипченко; Запорізький нац. ун-т. – За-
поріжжя, 2021. – 18 с. – укp.

Проведено одне з перших у вітчизняній адміністративно-пра-
вовій науці комплексне монографічне дослідження, присвячене
публічному адмініструванню функціонування політичних партій
в Україні. Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення
наукової проблеми – на підставі комплексного аналізу як рані-
ше діючого, так і чинного законодавства, у тому числі перспек-
тивного законодавства, вітчизняних та зарубіжних наукових, на-
вчальних, публіцистичних, довідникових та інших джерел з’ясо-
вано особливості публічного адміністрування у сфері функціону-
вання політичних партій в Україні.

Шифр НБУВ: РА448796
2.Х.598. Публічне управління та адміністрування. Словник

термінів / А. В. Хрідочкін, М. Ю. Віхляєв; ред.: П. В. Ма-
кушев; Дніпровський гуманітарний університет. – Одеса: Гель-
ветика, 2021. – 603 с. – укp.

Представлено понятійно-категорійну систему сучасного пуб-
лічного управління й адміністрування. Наведено понад 700 тер-
мінів і понять, що відображають різні аспекти публічного управ-
ління й адміністрування: теорія та методологія публічного
управління та адміністрування, територіальні та галузеві аспекти
публічного управління та адміністрування, громадянське су-
спільство та громадська участь, державна служба й управлінські
технології. Значну частину словникового масиву становлять тер-
міни, що увійшли до адміністративного лексикону останніми ро-
ками, в процесі розвитку в Україні науки публічного управління
та адміністрування.

Шифр НБУВ: ВА852121
2.Х.599. Реалізація державноуправлінських реформ у су-

часній Україні: галузевий аспект: автореф. дис. ... канд. наук
з держ. упр.: 25.00.01 / О. М. Гацуля; Національна академія
державного управління при Президентові України. – Дніпро,
2021. – 20 с. – укp.

Обгрунтовано суть, зміст, особливості та напрями реалізації
державноуправлінських реформ в умовах децентралізації, на цій
основі визначено регламентацію і структуру, організаційно-пра-
вові, адміністративні та інституціональні засади галузевого ре-
формування під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників, со-
ціальних факторів, сучасних викликів у процесі функціонування
системи публічного управління. Основою інституціональних змін
в умовах державноуправлінських реформ визначено галузеве
спрямування сучасного публічного управління, удосконалення
законодавства, поширення суспільного позитивного сприйняття
таких змін та формування суспільної та особистої потреби у
змінах. Охарактеризовано конституційний принцип поділу дер-
жавної влади в умовах децентралізації та особливості реалізації
галузевих реформ, визначено складники конституційного рефор-
мування, які детермінують сутність галузевого аспекту держав-
ного управління. Систематизовано наукові підходи до норматив-
но-правового визначення розподілу управлінських повноважень
між складниками державної влади в умовах децентралізації від-
повідно до принципу респонсивності, визначено засади форму-
вання організаційної моделі реалізації державноуправлінських
реформ. Встановлено, що ефективність реалізації реформ Украї-
ні в галузевому вимірі, крім наявності політичної програми,
вимагає правового забезпечення, формування дієвої системи дер-
жавних органів з реалізації таких змін, забезпечення координа-
ції зусиль органів влади щодо галузевих реформ. Встановлено,
що державноуправлінські реформи мають реалізовувати завдан-
ня державного будівництва на основі ціннісних засад конститу-
ційного ладу в межах процесу внесення змін до Конституції
України, спрямовані на удосконалення організації державної
влади, підпорядковані меті суспільного розвитку.

Шифр НБУВ: РА449035
2.Х.600. Теоретико-методологічні засади функціонування

органів державної влади в умовах децентралізації: автореф.
дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / М. В. Сачко;
Національна академія державного управління при Президентові
України. – Дніпро, 2021. – 20 с. – укp.

Досліджено теоретико-методологічні засади, тенденції й осо-
бливості функціонування органів влади в контексті децентралі-
зації. Обгрунтовано авторську дослідницьку методологію транс-
формації державного управління в умовах децентралізації. За-
пропоновано концепцію децентралізації влади, в основі якої ін-
тегративна модель децентралізації державної влади в Україні,
що має стати основою структурної трансформації адміністратив-
но-територіального устрою України. Розкрито суть сучасних тен-
денцій формування інституціональних засад в контексті децен-
тралізації влади в Україні. Розроблено та запропоновано теоре-
тичну концепцію трансформаційного процесу як взаємовпливу
трансформаційних чинників у системі державного управління в
Україні, внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на систему
публічного управління, детермінованих комплексом вимог щодо
реформування діяльності органів державної влади.

Шифр НБУВ: РА448870

Держава та право. Юридичні науки 

94



2.Х.601. Теоретико-прикладні проблеми державного управ-
ління в Україні: конспект лекцій / А. О. Дєгтяр, В. Г. Ко-
вальчук; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків-
ський авіаційний інститут». – Харків: ХАІ, 2021. – 103 с.:
табл. – Бібліогр.: с. 101-102. – укp.

Розглянуто державно-управлінські реформи у вимірі парадиг-
ми інноваційного розвитку суспільства, поняття, класифікацію і
комплексний механізм державно-управлінських нововведень.
Охарактеризовано інноваційну діяльність системи органів пуб-
лічної влади, особливості інноваційного процесу органу публіч-
ної влади. Висвітлено особливості поширення нововведень в сис-
темі органів публічної влади, теоретико-прикладні засади стра-
тегічного управління державно-управлінськими нововведеннями.
Проаналізовано раціональну модель прийняття та реалізації
стратегічного рішення, основні фактори спротиву державно-
управлінським нововведенням.

Шифр НБУВ: ВА852721
2.Х.602. Формування та розвиток системи підготовки осіб,

які обіймають політичні (виборні) посади, до здійснення по-
літико-управлінської діяльності: автореф. дис. ... д-ра наук з
держ. упр.: 25.00.02 / Н. М. Колісніченко; Класичний приват-
ний університет. – Запоріжжя, 2020. – 40 с.: рис., табл. –
укp.

Концептуалізовано механізми формування та розвитку осо-
бливої системи підготовки осіб, які обіймають політичні (вибор-
ні) посади, до здійснення ними політико-управлінської діяльно-
сті. Обгрунтовано специфічні особливості політико-управлін-
ської діяльності, яка вимагає відповідної підготовки. Розкрито
суть механізмів розвитку осіб у системі політичного управління.
З’ясовано, що підготовка до політико-управлінської діяльності
може володіти формальним і неформальним характером, мати
прямий та непрямий (опосередкований) вплив. Розглянуто тео-
рії підготовки й здійснено ретроспективний та компаративний
дискурс механізмів становлення й розвитку зарубіжних та укра-
їнської систем підготовки осіб, які обіймають політичні (вибор-
ні) посади. Обгрунтовано етапи становлення й розвитку системи
підготовки у сфері політико-управлінської діяльності в Україні.
Розвиток політичних (виборних) осіб проаналізовано на тлі про-
цесів соціалізації, інституалізації та професіоналізації політико-
управлінської діяльності. Досліджено форми підготовки до по-
літико-управлінської діяльності, зокрема, на рівні політичних
партій, професійних асоціацій. Проаналізовано види підготовки
у сфері політико-управлінської діяльності. Розроблено модель
підготовки депутатів як осіб, які обіймають політичні (виборні)
посади, у якій виділено такі складові: цільову, теоретико-мето-
дологічну, змістову, умовну, управлінську, регуляторну.

Шифр НБУВ: РА445451
Див. також: 2.У.139, 2.Ч.1186

Органи державного управління

2.Х.603. Адміністративно-правові засади забезпечення на-
дання електронних послуг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07 / А. Р. Ішханян; Університет митної справи та фінан-
сів. – Дніпро, 2020. – 16 с. – укp.

Визначено поняття електронних послуг як регламентовану
правовими нормами діяльність органів публічної адміністрації за
допомогою сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем
щодо розгляду заяви суб’єкта звернення про видачу певного
документа (цифрові водійські права, цифрове свідоцтво про ре-
єстрацію транспортного засобу, цифровий паспорт, цифровий
закордонний паспорт, цифровий податковий номер тощо), спря-
мованого на забезпечення її прав і законних інтересів та/або на
виконання особою визначених законом обов’язків. Окреслено
принципи надання та здійснено класифікацію електронних по-
слуг. Охарактеризовано правове регулювання надання електрон-
них послуг у вітчизняному законодавстві. Визначено поняття й
ознаки процедури надання електронних послуг. Охарактеризова-
но зміст стадій процедури надання електронних послуг. Розкри-
то особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів
публічної адміністрації щодо електронних послуг. Охарактери-
зовано особливості контролю з надання електронних послуг.
Узагальнено зарубіжний досвід надання електронних послуг, ви-
значено його позитивні здобутки для запровадження в Україні.
Надано пропозиції щодо вдосконалення законодавства, що регу-
лює надання електронних послуг, і практики його реалізації.
Обгрунтовано шляхи вдосконалення процедури надання елек-
тронних послуг за такими напрямами: нормативно-правовий, ор-
ганізаційно-інформаційний, науковий.

Шифр НБУВ: РА444996
2.Х.604. Безконтактні адміністративні послуги у сфері дер-

жавного архітектурно-будівельного контролю та нагляду: авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Е. Г. Шевчук;
Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 19 с. – укp.

Проведено системний аналіз надання безконтактних адмініс-
тративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного
контролю й нагляду, виокремлено проблеми у правовому регу-
люванні цієї сфери та правозастосовній практиці щодо неї, а

також визначено перспективи вдосконалення законодавства з на-
данням пропозицій із вирішення виявлених проблем. Визначено
поняття, ознаки, різновиди адміністративних послуг як підгрун-
тя для формування положень щодо безконтактних адміністра-
тивних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного
контролю та нагляду. Сформульовано авторське визначення по-
няття «адміністративна послуга». Виокремлено основні ознаки,
що притаманні адміністративним послугам. Установлено специ-
фіку державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду
саме як сфери надання безконтактних адміністративних послуг.
Окреслено нормативно-правове забезпечення сфери державного
архітектурно-будівельного контролю й нагляду, яке має ком-
плексний характер. Досліджено поняття безконтактних адмініс-
тративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного
контролю та нагляду, з’ясовано низку притаманних їм ознак.
Запропоновано класифікацію таких послуг. Установлено, що на-
дання безконтактних адміністративних послуг у сфері державно-
го архітектурно-будівельного контролю й нагляду є адміністра-
тивною процедурою, тобто визначеним законодавством порядком
здійснення сукупності дій, послідовно вчинених органом держав-
ного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, і прийня-
тих процедурних рішень із розгляду та вирішення адміністратив-
ної справи. Наведено перелік ознак адміністративної процедури
надання безконтактних адміністративних послуг у сфері держав-
ного архітектурно-будівельного контролю й нагляду. Охаракте-
ризовано систему суб’єктів, уповноважених надавати безконтакт-
ні адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-бу-
дівельного контролю та нагляду. Визначено алгоритм одержання
безконтактних адміністративних послуг у сфері державного ар-
хітектурно-будівельного контролю й нагляду через сукупність
етапів. Виявлено низку проблем, які «гальмують» розвиток циф-
рової трансформації у сфері державного архітектурно-будівель-
ного контролю та нагляду. Запропоновано перелік заходів, спря-
мованих на усунення нормативних і технічних проблем і проб-
лем суб’єктивного характеру в зазначеній сфері.

Шифр НБУВ: РА444982
2.Х.605. Гарантії забезпечення законності надання публіч-

них послуг в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07 / О. В. Бойко; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя,
2020. – 18 с. – укp.

Розкрито суть гарантій забезпечення законності надання пуб-
лічних послуг в Україні, виокремлено проблеми їх нормативного
закріплення і практичної реалізації. Визначено поняття, ознаки
та види гарантій забезпечення законності надання публічних по-
слуг в Україні. Запропоновано визначення гарантій забезпечення
законності надання публічних послуг, під якими варто розуміти
правові норми, що визначають специфічні юридичні засоби, умо-
ви й порядок реалізації прав, юридичні засоби їх охорони та
захисту в разі порушення у процесі розгляду заяви фізичної або
юридичної особи про видачу адміністративного акта (рішення,
дозволу, ліцензії, сертифіката, акта, посвідчення тощо). Розкри-
то принципи гарантій забезпечення законності надання публіч-
них послуг. Охарактеризовано правове регулювання гарантій за-
безпечення законності надання публічних послуг у вітчизняному
законодавстві. Розкрито оскарження рішень, дій чи бездіяльно-
сті суб’єктів публічної адміністрації з надання публічних послуг
у судовому порядку (адміністративне судочинство). Здійснено
системний аналіз контролю за діяльністю суб’єктів публічної
адміністрації щодо надання публічних послуг. Охарактеризовано
звернення фізичних осіб як вид гарантій забезпечення законно-
сті надання публічних послуг в Україні. Розкрито особливості
притягнення до відповідальності осіб за відмову в наданні пуб-
лічних послуг. Узагальнено зарубіжний досвід стосовно гарантій
забезпечення законності надання публічних послуг, виокремлено
його позитивні здобутки для запровадження в Україні. Обгрун-
товано пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регу-
лює гарантії забезпечення законності надання публічних послуг,
і практики його реалізації.

Шифр НБУВ: РА444980
2.Х.606. Забезпечення законності в діяльності органів ви-

конавчої влади: адміністративно-правова характеристика: авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. А. Марушій;
Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2021. – 18 с. – укp.

Проаналізовано підходи до розуміння поняття «законність» у
сфері державного управління. Зазначено, що цю категорію роз-
глядають у вузькому та широкому значенні, адже законність –
досить широке багатогранне явище, яке пронизує своєю сутністю
всі процеси функціонування суспільства, держави і життя лю-
дей, що регулюються правом. Своєрідний ланцюжок однопоряд-
кових явищ, який відображає зміст і призначення законності,
дозволив ствердити, що не можна протиставляти етапи і форми
вираження законності. Вони всі є важливими, взаємозумовлени-
ми, і тільки їх реалізація загалом може забезпечити чітке і
правильне виконання норм права всіма суб’єктами. Отже, закон-
ність – це своєрідний процес переходу від правової можливості
до правової дійсності. У цьому і проявляється диктатура закону.
Наголошено, що законність в органах виконавчої влади – це
стрижневий принцип їх діяльності. Зазначено, що основними
засадами законності у сфері державного управління вважаються:
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верховенство закону в системі нормативних актів; єдність закон-
ності; незаперечність закону в соціальній практиці; реальний
характер законності; забезпечення прав людини; невідворотність
відповідальності за правопорушення тощо.

Шифр НБУВ: РА448481
2.Х.607. Правова інституціоналізація антикорупційних

трансформацій органів публічної адміністрації у відкритому
суспільстві: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07
/ О. Л. Макаренков; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя,
2021. – 37 с. – укp.

Визначено теоретико-методологічні засади правової інститу-
ціоналізації антикорупційних трансформацій органів публічної
адміністрації у відкритому суспільстві. Концептуалізовано дефі-
ніції інституціоналізації, доброчесності, корупції, нації та інших
ключових понять за темою роботи, а також методологію пізнан-
ня напрямів згаданих вище антикорупційних трансформацій й
історіографію дослідження.

Шифр НБУВ: РА448848
2.Х.608. Правове регулювання надання адміністративних

послуг за допомогою інтернет-технологій: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.07 / І. М. Кравчук; Державна наукова
установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної
академії правових наук України». – Київ, 2021. – 21 с. – укp.

Сформовано теоретико-методологічні та практичні положення
правового регулювання надання адміністративних послуг за до-
помогою Інтернет-технологій, з метою забезпечення їх доступно-
сті та якості, шляхом подальшого розвитку низки положень тео-
рії інформаційного права та формування науково обгрунтованих
пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства.
Надано загально-теоретичну та правову характеристику елемен-
тів соціальної та правової моделей інформаційної взаємодії суб-
Тєктів процесу надання адміністративних послуг. Методологічно
обгрунтовано низку теоретичних положень з інформаційного
права в контексті надання адміністративних послуг, досліджено
особливості інформаційних правовідносин, що виникають у про-
цесі надання адміністративних послуг за допомогою інтернет-
технологій, визначено дефініції основних термінів інформаційної
взаємодії між суб’єктами надання та одержання адміністратив-
них послуг для їх закріплення у законодавстві. Проаналізовано
міжнародні документи та практику проблем налагодження ефек-
тивної інформаційної взаємодії, охарактеризовано прогалини на-
ціонального законодавства щодо регулювання інформаційних су-
спільних відносин щодо надання адміністративних послуг за до-
помогою інтернет-технологій. Сформульовано пропозиції щодо
удосконалення національного законодавства з питань надання
адміністративних послуг за допомогою Інтернет-технологій сто-
совно правового регулювання інформаційних відносин.

Шифр НБУВ: РА448770
2.Х.609. Процедура надання адміністративних послуг в кон-

тексті євроінтеграційних процесів: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.07 / Л. М. Тимченко; Університет митної справи
та фінансів. – Дніпро, 2020. – 17 с. – укp.

На підставі аналізу доктринальних і нормативних джерел ви-
значено теоретико-прикладні засади процедури надання адмініс-
тративних послуг в Україні в контексті євроінтеграційних про-
цесів. Узагальнено теоретико-наукові підходи до обгрунтування
правового забезпечення надання адміністративних послуг крізь
призму вітчизняного та зарубіжного досвіду. Встановлено роль
і місце адміністративних послуг у системі публічних послуг.
Надано визначення адміністративних послуг як сукупності орга-
нізаційно-правових і дозвільно-розпорядчих заходів органів вла-
ди, які регламентовані чинним законодавством України та здій-
снюються відповідно до визначених законодавством повноважень
на користь юридичних і фізичних осіб, як правило, на безоплат-
ній основі. Проаналізовано сучасну процедуру надання адмініс-
тративних послуг в Україні. Визначено проблеми правового ре-
гулювання у сфері надання адміністративних послуг. Розглянуто
досвід країн ЄС у сфері правового закріплення надання послуг
органами влади, проведення моніторингу й оцінювання якості
надання послуг. Обгрунтовано на основі дослідження євроінтег-
раційних тенденцій розвитку адміністративного права України
та вивчення досвіду країн ЄС у сфері надання адміністративних
послуг необхідність удосконалення системи контролю за якістю
надання адміністративних послуг шляхом запровадження систе-
ми громадського контролю. Запропоновано запозичення пози-
тивного зарубіжного досвіду в аспекті реалізації засад відкрито-
сті та доступності послуг. Обгрунтовано наукові підходи щодо
упорядкування стандартів якості надання адміністративних по-
слуг. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення діючого
законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

Шифр НБУВ: РА444994
2.Х.610. Теоретико-методологічні засади трансформації сти-

лю діяльності органів публічної влади: автореф. дис. ... канд.
наук з держ. упр.: 25.00.01 / С. Р. Олійник; Національна
академія державного управління при Президентові України. –
Львів, 2021. – 20 с. – укp.

Здійснено узагальнення щодо змісту терміна «публічна вла-
да». Запропоновано поглиблення змісту понятійно-категоріаль-
ного апарату в діяльності органів публічної влади стосовно трак-

тування понять «стилю», «стилю керівництва», «стилю управ-
ління», «стилю державного управління» та «стилю державно-
управлінської діяльності» в частині їх розмежування. Запропо-
новано авторське трактування стилю діяльності органів публіч-
ної влади – це визначений, легітимно встановлений, практико-
ваний спосіб функціонування та вирішення управлінських пи-
тань органів публічної влади та посадових осіб з метою забезпе-
чення потреб суспільства. Встановлено, що компетенція, компе-
тентність і повноваження є тими чинниками, що відображають
сталість форм і закономірності організації діяльності, яка базує-
ться на державно-владному відношенні і чітко регламентується
управлінською процедурою та нормами поведінки, реалізація
яких здійснює вплив на трансформацію саме стилю діяльності
органів публічної влади. У межах дослідження стиль діяльності
органів публічної влади запропоновано розглядати з огляду на
зовнішні та внутрішні впливи на його формування залежно від
рівня реалізації/застосування (загальнодержавний, організацій-
ний, індивідуальний). Обгрунтовано наукові підходи до розу-
міння стилю діяльності органів публічної влади на основі запро-
понованих чинників, які визначають його сутність і зміст. У
результаті розроблено концептуальну динамічну модель транс-
формації стилю керівництва та стилю діяльності органів публіч-
ної влади, яка базується на компетенціях органу, компетентнос-
тях і повноваженнях посадових осіб, що відображатиме ключові
вектори трансформації стилів, окреслюватиме бажані напрями
трансформаційних змін і шляхи їх реалізації в умовах зовнішніх
і внутрішніх впливів. Сформульовано нові види стилів діяльно-
сті органів публічної влади, які базуються на інноваційних під-
ходах до аналізу змін внутрішніх і зовнішніх впливів у процесі
функціонування системи публічного управління. На цій основі
розроблено класифікацію стилів діяльності органів публічного
влади, що надасть змогу систематизувати теоретичні підходи й
оперувати більш конкретними поняттями задля чіткого бачення
процесу реформування системи публічного управління в Украї-
ні. Визначено теоретико-методологічні засади трансформації сти-
лю в діяльності органів публічної влади щодо використання
теорії управління змінами, теорії мережевого суспільства, що
може стати фундаментом для формування новітніх стилів як
загального, так і індивідуального спрямування, а також ситу-
ативних стилів, які надають змогу адаптувати діяльність органів
публічної влади до вимог конкретної ситуації через призму
управління змінами.

Шифр НБУВ: РА448131
2.Х.611. Феномен адміністративної субкультури в публіч-

ному управлінні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.:
25.00.01 / О. І. Божок; Національна академія державного
управління при Президентові України. – Дніпро, 2020. –
20 с.: рис. – укp.

Досліджено теоретико-методологічні засади з експлікації явищ
«культура» та «субкультура» в публічному управлінні. Вио-
кремлено специфічний феномен адміністративної субкультури,
що відображає своєрідний стиль державно-управлінської діяль-
ності публічних службовців. Зазначено, що методологія науко-
вого дослідження адміністративної субкультури в публічному
управлінні має міждисциплінарний характер і базується на ді-
яльнісному, аксіологічному та комунікативному підходах із ма-
сиву гуманітарних наук. Феноменологію адміністративної субку-
льтури відтворює репрезентація субкультурних стилів професій-
ної публічної служби, яка ментально трансформується у контек-
сті архетипової парадигми публічного управління в Україні.
Проведено ретроспективний і соціологічний аналіз процесу фор-
мування адміністративної субкультури в органах державної вла-
ди в Україні. Вдосконалено наукові трактування поняття «адмі-
ністративна субкультура», наведено аргументацію щодо відмін-
ностей понять «корпоративна культура» й «організаційна куль-
тура» в публічному управлінні. Запропоновано застосовувати
концептуальні обгрунтування варіативності та полістилістичності
культури публічного управління як диференційованої системи
цінностей, що надає можливість врівноважити субкультурні і
контркультурні стилі професійної діяльності публічних службов-
ців. Відмічено, що врегулювання конфліктів, налагодження діа-
логу між громадянським суспільством і суб’єктами державно-
управлінських відносин ускладнюється у зв’язку з бурхливим
розвитком публічних комунікацій, у яких репрезентуються бага-
товекторні субкультурні та контркультурні стилі комунікативної
взаємодії публічних службовців із громадськістю. 

Шифр НБУВ: РА445164
Див. також: 2.Х.574

Органи місцевого управління і самоврядування

2.Х.612. Адміністративно-правове регулювання функціону-
вання системи органів місцевого самоврядування в Україні:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. Д. Черній;
Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 21 с. – укp.

Вирішено наукове завдання, яке полягає у визначенні понят-
тя, мети, завдань та інших особливостей адміністративно-право-
вого регулювання функціонування системи органів місцевого
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самоврядування в Україні, а також у формулюванні напрямів
його подальшого вдосконалення. Проаналізовано адміністратив-
но-правове регулювання системи органів місцевого самовряду-
вання на сучасному етапі в Україні. Надано авторську дефініцію
адміністративно-правового регулювання системи органів місцево-
го самоврядування в Україні, визначено його ознаки, предмет,
мету й завдання. Систематизовано й охарактеризовано правові
акти, за допомогою яких здійснюється адміністративно-правове
регулювання системи органів місцевого самоврядування в Украї-
ні на сучасному етапі.

Шифр НБУВ: РА448651
2.Х.613. Запровадження державного стратегічного управлін-

ня регіональним розвитком в Україні в умовах децентралізації:
автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / І. В. Хреб-
тій; Національна академія державного управління при Прези-
дентові України. – Київ, 2020. – 20 с.: рис. – укp.

Проаналізовано теоретичні підходи в державному управлінні
регіональним розвитком з урахуванням сучасних підходів до
ідентифікації регіону. Проведено компаративний аналіз запрова-
дження механізмів стратегічного державного управління розвит-
ком регіонів у провідних країнах світу на прикладі країн Орга-
нізації економічного співробітництва і розвитку. Досліджено ге-
незис стратегічного управління регіональним розвитком у Фран-
ції, управління розвитком регіонів у межах реалізації стратегії
ЄС «Європа 2020». Сформульовано пропозиції щодо основних
напрямів удосконалення в Україні державного стратегічного
управління розвитком регіонів в умовах децентралізації. Розроб-
лено концептуальну схему державного стратегічного управління
регіональним розвитком в умовах децентралізації, в основу якої
покладено проблеми, інтереси та цінності населення, бізнесу і
громадськості регіонів/громад, що формуються у певний істо-
ричний період, на реалізацію яких спрямовується діяльність
центральних органів і місцевих органів влади регіонального рів-
ня та органів місцевого самоврядування різних територіальних
рівнів на основі багаторівневого управління. Зазначено, що схе-
ма формалізується в національній генеральній стратегії, держав-
них стратегіях галузевого і територіального спрямування, регіо-
нальних стратегіях і стратегіях розвитку громад та координуєть-
ся, узгоджується, взаємопов’язується з визначенням цілей,
прийняттям рішень, використанням ресурсів і в часі.

Шифр НБУВ: РА445096
2.Х.614. Матеріали всеукраїнської науково-практичної кон-

ференції «Децентралізація публічної влади: національний та
зарубіжний досвід»: [збірник], 6 листопада 2020 р. / Нац.
ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Гельветика,
2020. – 115 с. – Бібліогр. в кінці ст. – укp.

Розглянуто двопалатний парламент як засіб територіальної
децентралізації. Проаналізовано процес делегування повнова-
жень у місцевому самоврядуванні в Україні. Охарактеризовано
перспективи реформування забезпечення законності у процесі
здійснення місцевого самоврядування. Досліджено нормативно-
правове регулювання прав, свобод та обов’язків військових в
період боротьби за національну державність. Розглянуто роль
органів місцевого самоврядування у системі забезпечення прав і
свобод людини і громадянина. Удосконалено законодавство про
конституційне судочинство як шлях розв’язання конституційної
кризи в Україні. Проаналізовано конституційно-правові аспекти
процесу утворення та діяльності національних адміністративно-
територіальних одиниць в Українській PCP у 1920 – 1930-х рр.

Шифр НБУВ: ВА852069
2.Х.615. Місцеві референдуми у системі місцевого самовря-

дування України та зарубіжних країн: порівняльно-правовий
аспект / І. А. Толкачова, Б. С. Літвінчук // Юрид. вісн.
Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. –
2020. – № 4. – С. 89-95. – Бібліогр.: 11 назв. – укp.

Мета роботи – здійснення порівняльно-правового аналізу
місцевих референдумів у системі місцевого самоврядування Ук-
раїни та зарубіжних країн. Основа дослідження складається із
методів пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія,
порівняння), загальнонаукових методів (емпіричні дослідження,
методи теоретичного пізнання) та порівняльно-правового методу.
Здійснено порівняльний аналіз місцевих референдумів у системі
місцевого самоврядування України та зарубіжних країн, вио-
кремлено найбільш актуальні проблеми інституту референдуму в
Україні. Обговорено роль та значення місцевих референдумів;
стан законодавства щодо місцевих референдумів в Україні.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.616. Модернізація публічного управління на регіональ-

ному рівні в контексті децентралізації влади в Україні: авто-
реф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / І. В. Тютюн-
ник; Національна академія державного управління при Прези-
дентові України. – Київ, 2020. – 20 с.: рис. – укp.

Проаналізовано й уточнено базові теоретичні та методологічні
положення щодо модернізації публічного управління як обТєкта
наукового аналізу, розкрито суть децентралізації і деконцентра-
ції влади як принципів модернізації публічного управління, ви-
значено стан та особливості наукового дослідження проблеми
реформування публічного управління на регіональному рівні в
Україні. Досліджено європейські моделі модернізації публічного

управління на регіональному рівні та визначено проблеми ре-
формування публічного управління на регіональному рівні в Ук-
раїні. Проаналізовано особливості вдосконалення інституціо-
нальної основи децентралізації владних повноважень органів
публічного управління на регіональному рівні, досліджено спе-
цифіку імплементації принципів доброго місцевого та регіональ-
ного врядування в практичну діяльність органів влади, обгрун-
товано перспективні напрями модернізації вітчизняної системи
публічного управління на регіональному рівні в контексті децен-
тралізації влади в Україні.

Шифр НБУВ: РА445820
2.Х.617. Муніципально-правовий статус територіальної гро-

мади в Україні та зарубіжних державах: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.02 / А. О. Шевченко; Національна академія
внутрішніх справ. – Київ, 2020. – 20 с. – укp.

Одна з перших вітчизняних робіт з муніципального права, в
якій проаналізовано інститут муніципально-правового статусу те-
риторіальної громади, досліджено його структуру і механізм ре-
алізації в Україні та зарубіжних державах. Розкрито поняття
муніципально-правового статусу територіальної громади в широ-
кому розумінні як інституту муніципального права комплексного
характеру, що обТєднує норми різних галузей права – консти-
туційного, муніципального, цивільного, фінансового, екологічно-
го та інших, спрямовані на задоволення потреб та інтересів даної
спільноти. Підкреслено, що рівнями реалізації муніципально-
правового статусу територіальної громади є місцевий (локаль-
ний), регіональний, загальнонаціональний, транскордонний і
міжнаціональний. ЗТясовано тенденції і закономірності станов-
лення муніципально-правового статусу територіальних громад
зарубіжних держав, що переважно зумовлені існуючими моделя-
ми місцевого самоврядування, унітарною або федеративною фор-
мою державного устрою, порядком утворення та функціонування
територіальних громад тощо. Сформульовано висновки та про-
позиції щодо удосконалення муніципально-правового статусу те-
риторіальної громади в Україні.

Шифр НБУВ: РА445793
2.Х.618. Політична відповідальність у місцевому самовря-

дуванні України: публічноуправлінський аспект: автореф.
дис. ... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.04 / Т. М. Тарасенко;
Національна академія державного управління при Президентові
України. – Дніпро, 2021. – 40 с. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методологічні засади забезпечення
політичної відповідальності у місцевому самоврядуванні в Украї-
ні та розроблено практичні рекомендації щодо її розвитку на
основі вдосконалення публічноуправлінських відносин. Визначе-
но теоретичні підходи до розгляду політичної відповідальності в
міждисциплінарному науковому дискурсі та в розрізі сучасної
теорії публічного управління, виявлено її особливості в місцево-
му самоврядуванні. Узагальнено зарубіжний досвід запрова-
дження політичної відповідальності в місцевому самоврядуванні,
досліджено проблему її розмежування з іншими видами відпові-
дальності публічної влади. Висвітлено історичний досвід розвит-
ку інституту політичної відповідальності в місцевому самовряду-
ванні в Україні та її роль і місце у сучасній системі місцевого
самоврядування в Україні. Досліджено концепт «відповідаль-
ність» на рівні сучасних загальноєвропейських підходів до орга-
нізації місцевого самоврядування та його значення для політич-
ної відповідальності. Розкрито потенціал дискреційних повнова-
жень органів місцевого самоврядування для підвищення рівня
політичної відповідальності в управлінні суспільними справами
в інтересах місцевого населення. Обгрунтовано ціннісно-цільову
концепцію політичної відповідальності у місцевому самовряду-
ванні в Україні, спрямовану на зміцнення моральної суті дій
публічної влади із забезпечення суспільного блага на основі:
забезпечення інституціональної поведінки виборних осіб місцево-
го самоврядування; закладення в основу оцінювання політичної
відповідальності соціальних ефектів і наслідків діяльності орга-
нів місцевого самоврядування, чутливості цих органів до запитів
територіальної громади та критичного оцінювання результатів
власних дій.

Шифр НБУВ: РА448300
2.Х.619. Роль органів місцевого самоврядування в реаліза-

ції політики у сфері охорони здоров’я населення: автореф.
дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / Н. О. Полковні-
кова; Класичний приватний університет. – Запоріжжя,
2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто суть і зміст державної політики у сфері охорони
здоров’я населення; уточнено повноваження органів державної
влади та органів місцевого самоврядування у сфері охорони
здоров’я, встановлено рівні їх перетину. Запропоновано внести
зміни до п. 16.1 ч. 2 ст. 29 та п. 4.1 ч. 1 ст. 69.1 Бюджетного
кодексу України. Запропоновано внесення змін до пп. 196.1.7
п. 196.1 ст. 196 ПК України, а також доповнення п. 196.1
ст. 196 ПК України пп. 196.1.20. Ці зміни звільнили б приват-
ного партнера (інвестора) від обов’язку сплати податку на дода-
ну вартість. Запропоновано дозволити приватному партнеру
зменшити власний прибуток до оподаткування, і відповідно подат-
кове навантаження на суму витрат, понесених ним на здійснення
інвестицій протягом строку дії договору про державно-приватне
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партнерство, для чого рекомендовано внести зміни до п. 18 По-
ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» та,
відповідно, до ст. 141 ПК України, додавши п. 141.9. Такі зміни
нададуть змогу приватному партнеру зменшити власний прибу-
ток до оподаткування й відповідно податкове навантаження, що
сприятиме збільшенню його мотивації до вкладання коштів у
межах державно-приватного партнерства, що надасть змогу за-
кладам охорони здоров’я оновити матеріально-технічну базу й,
відповідно, підвищити якість обслуговування жителів територі-
альної громади. Надано науково-практичні рекомендації щодо
посилення ролі органів місцевого самоврядування у сфері охо-
рони здоров’я населення; удосконалено систему моніторингу здо-
ров’я населення в контексті державної політики у сфері охорони
здоров’я на регіональному рівні; окреслено перспективи держав-
ної політики щодо медико-санітарної освіти в умовах децентра-
лізації. Серед шляхів посилення ролі органів місцевого самовря-
дування у сфері охорони здоров’я населення в Україні мають
бути: впровадження на місцевому рівні заходів щодо профілак-
тики захворювань; забезпечення якісного медичного обслугову-
вання; зниження коефіцієнта смертності населення; розробка
програми продовження тривалості життя та трудового довголіття
людей; підвищення їх соціальної активності; пропаганда здоро-
вого способу життя й культури здоров’я; зведення до мінімуму
негативного впливу антропогенних чинників на довкілля певного
регіону та здоров’я населення; його оздоровлення й екологічна
реабілітація тощо. Запропоновано концептуальні підходи до ви-
значення механізму співробітництва територіальних громад у
сфері охорони здоров’я, які можуть бути використані в дослі-
джуваній сфері.

Шифр НБУВ: РА448496
2.Х.620. Роль органів місцевого самоврядування у впрова-

дженні державно-громадської моделі управління освітою в
Україні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02
/ В. Г. Сизон; Національна академія державного управління
при Президентові України. – Київ, 2021. – 20 с.: рис. – укp.

Уперше здійснено комплексне дослідження ролі органів міс-
цевого самоврядування в впровадженні державно-громадської
моделі управління освітою. Уточнено поняття «державно-гро-
мадське управління у сфері освіти на місцевому рівні». Виявле-
но особливості в управлінні освітою на місцевому рівні через
аналіз повноважень та діяльності відповідних суб’єктів та об’єк-
тів управління у сфері освіти. Проаналізовано зарубіжний до-
свід щодо управління освітою і виявлено можливості його імпле-
ментації в Україні. Розроблено та обгрунтовано інституційну
модель державно-громадського управління освітою в Україні та
надано пропозиції щодо вдосконалення діяльності органів місце-
вого самоврядування з упровадження державно-громадської мо-
делі управління освітою на місцевому рівні.

Шифр НБУВ: РА449014
2.Х.621. Територіальна громада –  першооснова демокра-

тичних змін і соціального забезпечення: навч.-практ. посіб.
/ М. І. Пірен; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. –
Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича: Рута,
2021. – 303 с. – Бібліогр.: с. 146-159. – укp.

Обгрунтовано питання стратегічної ролі територіальних гро-
мад як першооснови демократичних змін і соціального забезпе-
чення населення шляхом фахово-інноваційного підходу до реалі-
зації реформ, просвітницької роботи освітян, науковців, церкви
й утвердження правових засад у всіх сферах територіальних
громад і суспільства. Висвітлено особливості публічного дискур-
су як детермінанти демократичності публічного управління та
відповідальності за соціальний захист населення. Розкрито проб-
леми запобігання міграції молоді та людей середнього віку у
територіальних громадах. Увагу приділено основним аспектам
цифровізації публічного управління в українському суспільстві
та територіальних громадах.

Шифр НБУВ: ВА852440
2.Х.622. Функціонування системи органів місцевого само-

врядування в Україні: актуальні питання адміністративно-пра-
вового регулювання: монографія / В. Д. Черній. – Запоріж-
жя: Гельветика, 2021. – 203 с. – Бібліогр.: с. 182-203. – укp.

Визначено поняття, мету, завдання та інші особливості адмі-
ністративно-правового регулювання функціонування системи ор-
ганів місцевого самоврядування в Україні, сформулювано напря-
ми його подальшого вдосконалення. Проаналізовано адміністра-
тивно-правове регулювання системи органів місцевого самовря-
дування на сучасному етапі в Україні. Надано авторську дефі-
ніцію адміністративно-правового регулювання системи органів
місцевого самоврядування в Україні. Визначено його ознаки,
предмет, мету та завдання. Систематизовано й охарактеризовано
правові акти, за допомогою яких здійснюється адміністративно-
правове регулювання системи органів місцевого самоврядування
в Україні на сучасному етапі. Досліджено практику адміністра-
тивно-правового регулювання системи органів місцевого само-
врядування Верховною Радою України та Президентом України.

Шифр НБУВ: ВА852111
Див. також: 2.Х.500

Державна служба

2.Х.623. Адміністративно-правове забезпечення дотримання
антикорупційних обмежень в публічній службі України: авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А. К. Лупу;
Західноукраїнський нац. ун-т. – Тернопіль, 2021. – 20 с. – укp.

Здійснено одне з перших у вітчизняній юридичній науці ком-
плексне дослідження питань адміністративно-правового забезпе-
чення дотримання антикорупційних обмежень у публічній служ-
бі України. Мета дослідження – наукова розробка питань ад-
міністративно-правового забезпечення дотримання антикорупцій-
них обмежень в публічній службі України і формуванні на цій
основі пропозицій та рекомендацій теоретико-методологічного,
нормативного та практичного характеру. Охарактеризовано між-
народно-правові основи та систему антикорупційних обмежень;
розглянуто систему антикорупційних обмежень щодо публічних
службовців у зарубіжних країнах; охарактеризовано адміністра-
тивно-правове регулювання конфлікту інтересів як першопричи-
ни всіх обмежень; визначено адміністративно-правове регулю-
вання здійснення прямих антикорупційних обмежень; проаналі-
зовано адміністративно-правове регулювання здійснення непря-
мих антикорупційних обмежень; розкрито адміністративно-пра-
вові основи діяльності внутрішніх суб’єктів забезпечення та кон-
тролю за антикорупційними обмеженнями; здійснено системний
аналіз адміністративно-правових основ діяльності зовнішніх суб’-
єктів забезпечення та контрою за антикорупційними обмеженнями.

Шифр НБУВ: РА448066
2.Х.624. Адміністративно-правові засади публічної служби

в органах судової влади в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук: 12.00.07 / Р. З. Голобутовський; Запорізький нац.
ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 33 с. – укp.

На основі комплексного дослідження науково-теоретичних
підходів, а також аналізу чинного законодавства і практики його
реалізації запропоновано нове вирішення наукової проблеми що-
до розроблення теоретичних засад, практичних рекомендацій та
обгрунтування основних напрямів покращання адміністративно-
правових засад публічної служби в органах судової влади Ук-
раїни. Здійснено науковий аналіз доктринальних положень ад-
міністративно-правових засад публічної служби в органах судо-
вої влади в Україні у кореляції із процесами розвитку судової
системи в контексті євроінтеграційних змін, що відбуваються в
державі. Охарактеризовано соціальну роль, функції та принци-
пи публічної служби в органах судової влади в Україні, що
надало змогу розглянути публічну службу в органах судової
влади як особливий адміністративно-правовий інститут, пов’яза-
ний з організацією й адміністративно-правовим регулюванням
професійної діяльності суддів та інших публічних службовців у
сфері виконання зовнішніх і внутрішніх функцій органів судової
влади, з безпосередньою організацією та проходженням у них
публічної служби. Розкрито зміст адміністративно-правових від-
носин у сфері публічної служби в органах судової влади в Ук-
раїні. З’ясовано, що публічна служба в органах судової влади є
самостійним інститутом галузі адміністративного права, адже за
своїм змістом і суттю проходження вона формується в особливій
сфері суспільного життя (публічному управлінні) та пов’язана з
діяльністю спеціально уповноважених суб’єктів, які в межах
своїх повноважень здійснюють реалізацію завдань і функцій
держави та реалізують публічно-владні повноваження. Запропо-
новано напрями вдосконалення адміністративно-правового регу-
лювання публічної служби в органах судової влади в Україні.
Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства в
цій сфері.

Шифр НБУВ: РА445048
2.Х.625. Механізми трансформації державної служби Ук-

раїни в умовах європейської інтеграції: автореф. дис. ... канд.
наук з держ. упр.: 25.00.02 / Р. П. Сивий; Міжрегіональна
Академія управління персоналом. – Київ, 2020. – 20 с.:
рис. – укp.

Узагальнено теоретичні опрацювання і практичні положення
щодо сутності державної служби та запропоновано побудову сис-
теми державної служби за принципами, які базуються на поло-
женнях країн ЄС. Обгрунтовано, як стандарти і принципи ха-
рактеризують загальне розуміння, яке набуло широкого поши-
рення в Європейському просторі в основному за допомогою ви-
значення концепцій державного управління. Розраховано, що
система державної служби України досить подібна до системи
державної служби Німеччини та Франції. Врахування досвіду та
практик саме зазначених країн дозволить підвищити ефектив-
ність трансформації державної служби України в умовах Євро-
пейської інтеграції за рахунок оптимізації імплементації практик
релевантних країн. Виявлено вплив європейської інтеграції на
процеси інституціоналізації та трансформації державної служби
в Україні, що виражаються у структурних перетвореннях. За-
пропоновано напрями трансформації державної служби в умовах
Європейської інтеграції. Обрунтовано доцільність інтенсифікації
впровадження Open Data у практику державної служби. Уза-
гальнено напрями трансформації державної служби в Україні на
основі реалізації «Open datа». Запропоновано створення єдиного
центру трансформації державної служби, який би розробляв і

Держава та право. Юридичні науки 

98



впроваджував трансформаційні процеси під координацією Вер-
ховної Ради та Президента. Представлено авторський підхід до
вдосконалення ініціації проєктів у сфері відкритого уряду. Ви-
значено, що для успішної імплементації політики ЄС у сферу
трансформації державної служби в Україні на рівні місцевого
самоврядування є необхідним виконання ряду завдань.

Шифр НБУВ: РА445850
2.Х.626. Принципи службового права України: монографія

/ Б. В. Коваленко; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя:
Гельветика, 2021. – 181 с. – (Серія: Нові грані адміністра-
тивного права України). – Бібліогр.: с. 164-181. – укp.

Проведено системний аналіз принципів службового права Ук-
раїни, виокремлено проблеми у їх правовому регулюванні та
застосуванні, визначено перспективи удосконалення їх норматив-
ного закріплення з метою ефективного застосування. Досліджено
та узагальнено положення правової доктрини щодо розуміння
службового права та його місця, ролі у системі національного
права й запропоновано авторське визначення службового права.

Шифр НБУВ: ВА852090
2.Х.627. Професійна підготовка державних службовців: за-

рубіжний досвід / Л. Ладонько, Н. Мірко // Зовн. торгів-
ля: економіка, фінанси, право. – 2021. – № 3. – С. 108-
118. – Бібліогр.: 11 назв. – укp.

Проаналізовано ключові підходи й системи підготовки та під-
вищення кваліфікації державних службовців в європейській
практиці. Виокремлено ключові проблеми у сфері підготовки та
перепідготовки державних службовців в Україні. Запропоновано
напрями та шляхи вдосконалення процесів підготовки держав-
них службовців в Україні відповідно до провідного міжнародно-
го досвіду.

Шифр НБУВ: Ж69762
2.Х.628. Юридична відповідальність публічних службов-

ців як інститут службового права України: монографія
/ О. О. Губанов. – Запоріжжя: Гельветика, 2020. – 372 с. –
Бібліогр.: с. 341-372. – укp.

Роботу присвячено актуальним проблемам становлення та роз-
витку інституту юридичної відповідальності публічних службов-
ців в Україні. Зроблено комплексний аналіз наукових джерел,
джерел національного права та досвіду країн світу, який дав
змогу визначити місце цього правового інституту в системі права
України та системі адміністративного права. Увагу приділено
понятійному апарату, адже в наукових джерелах представлені
різноманітні підходи до визначення публічної служби та публіч-
ного службовця, до визначення елементів правового статусу пуб-
лічних службовців та видів юридичної відповідальності даної
категорії осіб. З огляду на позитивний досвід країн світу запро-
поновано шляхи вирішення існуючих у цій сфері проблем на
теоретичному, правотворчому і правозастосовному рівнях.

Шифр НБУВ: ВА852368

Адміністративна юстиція

2.Х.629. Адміністративна відповідальність за вчинення пра-
вопорушень у сфері захисту довкілля в Україні: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Л. Є. Хижня;
Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 22 с. – укp.

Охарактеризовано особливості застосування заходів адмініс-
тративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері
захисту довкілля в Україні. Встановлено сутність категорії «до-
вкілля» як об’єкта адміністративно-правової охорони. З ураху-
ванням результатів практики Європейського суду з прав людини
обрунтовано доцільність визначення поняття «довкілля» як су-
купності суспільних відносин, пов’язаних із забезпеченням на-
лежного і сприятливого рівня життя та здоров’я людини, що
знаходиться у взаємозв’язку із забезпеченням принципів раціо-
нального використання природних ресурсів і природних об’єк-
тів, вимог екологічної безпеки та благоустрою населених пунк-
тів. Охарактеризовано нормативно-правові засади застосування
заходів адміністративної відповідальності за вчинення правопо-
рушень у сфері захисту навколишнього середовища в Україні.
Здійснено класифікацію нормативно-правових актів, що визна-
чають застосування заходів адміністративної відповідальності у
сфері захисту навколишнього середовища, за суб’єктами видан-
ня, функціональним змістом і сферою правового регулювання.
З’ясовано зарубіжні та міжнародні стандарти застосування захо-
дів адміністративної відповідальності за вчинення правопору-
шень у відповідній сфері. Здійснено характеристику об’єктивних
елементів і розкрито суть суб’єктивних елементів складу адмініс-
тративних правопорушень у сфері захисту навколишнього сере-
довища. Охарактеризовано систему адміністративних стягнень за
вчинення правопорушень у сфері захисту навколишнього сере-
довища. Обгрунтовано напрями розвитку чинного законодавства
України з питань застосування заходів адміністративної відпові-
дальності в галузі охорони навколишнього середовища. Здійсне-
но аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду в досліджуваній
сфері, визначено можливості його адаптації до правової системи
України.

Шифр НБУВ: РА444981

2.Х.630. Адміністративне урегулювання митних правопору-
шень: на прикладі ст. 485 МКУ / Ю. Д. Кунєв, К. К. Лівін-
ська // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац.
авіац. ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 75-82. – Бібліогр.:
11 назв. – укp.

Мета роботи – формулювання пропозицій щодо можливос-
тей досягнення мети адміністративного стягнення за ст. 23 Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення на підставі
аналізу проблем митного законодавства за ст. 485 Митного ко-
дексу України. Використано методи системного аналізу і синте-
зу, порівняльно-правового та доктринального пізнання митного
законодавства; методи співставлення та порівняння положень
міжнародного та національного митного законодавства, а також
метод узагальнення та моделювання нових теоретичних знань.
Визначено проблеми подальшого розвитку адміністративного
урегулювання митних правопорушень та запропоновано певні
шляхи їх вирішення. Для системного вирішення сукупності ви-
явлених проблем необхідним є прив’язка охоронних до регуля-
тивних норм та поділ складів проступків за конкретними митни-
ми процедурами переміщення товарів, які, в свою чергу, можна
також згрупувати за загальними процедурами: ввезення, виве-
зення та транзиту. Модель конструкції норми, яка визначає від-
повідальність за Митним кодексом України повинна містити чіт-
ку визначеність усіх складових правової норми, де юридичними
засобами поєднані регулятивна норма і склад правопорушення
за порушення цієї регулятивної норми. Тобто, необхідно перед-
бачити конкретний склад дій, за порушення яких настає кон-
кретна, індивідуально визначена юридична відповідальність. Ар-
гументовано положення, що потрібно перевіряти усі наявні стат-
ті митного законодавства на відповідність конституційним прин-
ципам відповідальності та стандартам відповідальності у митній
сфері, викладених у міжнародних договорах і угодах, ратифіко-
ваних Україною.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.631. Адміністративно-правове забезпечення охорони та

підтримання громадського порядку в судах: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. І. Шурко; Сумський держав-
ний університет. – Суми, 2020. – 20 с. – укp.

Визначено поняття громадського порядку як об’єкта адмініс-
тративно-правової охорони. Окреслено особливості забезпечення
охорони та підтримання громадського порядку в судах. Надано
характеристику правовим засадам забезпечення охорони та під-
тримання громадського порядку в судах, визначено місце серед
них адміністративно-правового регулювання. Встановлено зав-
дання та функції Служби судової охорони, визначено її компе-
тенцію та повноваження. З’ясовано особливості юридичної від-
повідальності працівників Служби судової охорони. Розглянуто
організаційно-штатну структуру Служби судової охорони. Уза-
гальнено зарубіжний досвід охорони та підтримання громадсько-
го порядку в судах, визначено можливості його використання в
Україні. Окреслено перспективні напрями вдосконалення адмі-
ністративного законодавства, яке регламентує здійснення охоро-
ни та підтримання громадського порядку в судах. Визначено
напрями вдосконалення організаційних засад здійснення охоро-
ни та підтримання громадського порядку в судах.

Шифр НБУВ: РА445149
2.Х.632. Адміністративно-правові засади забезпечення прин-

ципу відкритості адміністративного судочинства в період роз-
будови громадянського суспільства: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.07 / О. І. Гоптарєв; Донецький юридичний
інститут Міністерства внутрішніх справ України. – Маріуполь,
2021. – 20 с. – укp.

Здійснено дослідження, що містить адміністративно-правову
систематизацію доктринальних підходів до розуміння відкрито-
сті адміністративного судочинства, уточнення та обгрунтування
поняття відкритості, її змісту та функцій у діяльності адмініс-
тративного судочинства в період розбудови в Україні громадян-
ського суспільства. Досліджено принцип відкритості як соціаль-
ний та правовий феномен, впровадження якого в діяльність су-
дової гілки влади забезпечує ефективність функціонування усієї
адміністративного судочинства. Проаналізовано роль відкритості
в системі принципів судочинства, її співвідношення з гласністю,
як одним з найважливіших засадничих підвалин функціонуван-
ня адміністративного судочинства. Увагу приділено аналізу
складових механізму забезпечення відкритості адміністративного
судочинства. Розглянуто співвідношення міжнародно-правових
стандартів відкритості адміністративного судочинства та вітчиз-
няних нормативно-правових актів у цій сфері. Досліджено сис-
тему юридичних гарантів відкритості адміністративного судочин-
ства, визначено місце юридичної відповідальності в цій системі,
конкретизовано напрями подолання виявлених суперечностей з
метою вдосконалення та оптимізації порядку впровадження від-
критості адміністративного судочинства в Україні.

Шифр НБУВ: РА448514
2.Х.633. Адміністративно-правові засади здійснення відом-

чого контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Я. М. Василенко; Сум-
ський державний університет. – Суми, 2020. – 20 с. – укp.
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З’ясовано суть і особливості відомчого контролю як одного із
засобів забезпечення законності у сфері судочинства. Окреслено
особливості діяльності судів (суддів) як об’єкта відомчого кон-
тролю. Визначено систему принципів відомчого контролю за ді-
яльністю судів (суддів) в Україні. Надано характеристику пра-
вовим засадам відомчого контролю за діяльністю судів (суддів)
в Україні, встановлено місце серед них адміністративно-право-
вих норм. Окреслено предмет і межі відомчого контролю за
діяльністю судів (суддів) в Україні. Охарактеризовано адмініс-
тративно-правовий статус суб’єктів відомчого контролю за діяль-
ністю судів (суддів) в Україні. Визначено адміністративні фор-
ми та методи здійснення відомчого контролю за діяльністю судів
(суддів) в Україні. З’ясовано зміст адміністративних процедур
здійснення відомчого контролю за діяльністю судів (суддів) в
Україні. Окреслено перспективні напрями вдосконалення відом-
чого контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні.

Шифр НБУВ: РА445083
2.Х.634. Адміністративно-правові засади здійснення контро-

лю та нагляду за підприємницькою діяльністю: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / С. О. Віннік; Сумський
державний університет. – Суми, 2020. – 20 с. – укp.

З’ясовано суть і розкрито особливості адміністративно-право-
вих засад здійснення контролю та нагляду за підприємницькою
діяльністю, узагальнено напрями вдосконалення організаційних
і правових засад здійснення контрольно-наглядової діяльності у
відповідній сфері. Визначено поняття й особливості підприєм-
ницької діяльності як об’єкта контролю та нагляду. Здійснено
класифікацію видів контролю та нагляду. Надано характеристи-
ку правових засад контролю та нагляду за підприємницькою
діяльністю, з’ясовано місце серед них адміністративно-правового
регулювання. Встановлено предмет, межі та систему суб’єктів
контролю та нагляду. З’ясовано адміністративні форми й методи
контролю та нагляду за підприємницькою діяльністю. Дослідже-
но адміністративні процедури контролю та нагляду. Визначено
напрями вдосконалення адміністративно-правових засад здійс-
нення контролю та нагляду за підприємницькою діяльністю.

Шифр НБУВ: РА445150
2.Х.635. Адміністративно-процедурне законодавство в Ук-

раїні: становлення та систематизація: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук: 12.00.07 / А. М. Школик; Запорізький нац.
ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 41 с. – укp.

Проведено одне із перших у вітчизняній адміністративно-пра-
вовій науці комплексних досліджень, присвячених становленню
й систематизації адміністративно-процедурного законодавства в
Україні. Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення
наукової проблеми, зокрема, розкрито еволюцію і зміст адмініс-
тративно-процедурного законодавства, а також шляхи його сис-
тематизації в Україні. Визначено законодавчі акти та їх основні
положення, що найістотніше вплинули на становлення й розви-
ток національного адміністративно-процедурного законодавства
в різних правових системах, зокрема, держав, до яких належали
українські землі впродовж ХХ ст.

Шифр НБУВ: РА448826
2.Х.636. Забезпечення інформаційних прав у діяльності

суду: адміністративно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.07 / А. І. Приваліхіна; Університет митної
справи та фінансів. – Дніпро, 2021. – 17 с. – укp.

Наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення науково-
го завдання, що полягає у визначенні на підставі аналізу док-
тринальних та нормативних джерел теоретичних і практичних
основ правового забезпечення інформаційних прав у діяльності
суду. Обгрунтовано, що пандемія COVID-19 та запроваджені
карантинні обмеження створили додаткові умови, які позитивно
вплинули на широке впровадження нових інформаційних мож-
ливостей, застосування інформаційних технологій та створення
механізмів забезпечення інформаційних прав у діяльності суду.

Шифр НБУВ: РА448561
2.Х.637. Зловживання процесуальними правами в адмініс-

тративному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07 / В. Ю. Поліщук; Запорізький нац. ун-т. – Запо-
ріжжя, 2021. – 19 с. – укp.

Увагу приділено комплексному дослідженню наявних у про-
цесуальній науці підходів до визначення ознак, сутності, понять,
юридичної природи зловживання процесуальними правами в ад-
міністративному судочинстві, механізму запобігання, протидії
цьому явищу та його припинення. Виявлено основні три групи
концепцій щодо змісту зловживання процесуальними правами як
правової категорії: розуміння зловживання правом як здійснення
суб’єктивного права однією особою всупереч інтересам іншої
особи або суспільства; як процесуального правопорушення; ком-
плексний підхід, що відображає поєднання попередніх.

Шифр НБУВ: РА448849
2.Х.638. Зловживання процесуальними правами в адмініс-

тративному судочинстві: монографія / В. Ю. Поліщук;
Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя: Гельветика, 2021. –
175 с. – Бібліогр.: с. 153-175. – укp.

Увагу приділено комплексному дослідженню наявних у про-
цесуальній науці підходів до визначення ознак, суті, понять,
юридичної природи зловживання процесуальними правами в ад-

міністративному судочинстві, механізму запобігання, протидії
цьому явищу та його припинення. Досліджено зміст критеріїв
ідентифікації зловживання процесуальними правами учасниками
адміністративного судочинства на підставі дослідження поло-
жень нормативно-правових актів, наукових концепцій та судової
практики. Виявлено відсутність системності й узгодженості за
аналогічними справами обгрунтувань рішень судів про відмови
у задоволенні клопотань позивачів чи відповідачів про визнання
зловживанням процесуальними правами в діях опонентів та за-
стосування до них заходів процесуального примусу. Визначено
перспективи внесення змін до адміністративного процесуального
законодавства з метою удосконалення правової регламентації за-
побігання та протидії зловживанню процесуальними правами.

Шифр НБУВ: ВА852113
2.Х.639. Класифікаційний аналіз видів адміністративних

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / М. В. Новицька;
Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 16 с. – укp.

Проаналізовано наукові позиції та з’ясовано суть і зміст по-
няття «адміністративне правопорушення» як підстави для класи-
фікаційного аналізу за ступенем суспільної небезпеки, запропо-
новано авторську його дефініцію. Визначено особливі ознаки,
притаманні адміністративному правопорушенню як підставі для
класифікаційного аналізу за ступенем суспільної небезпеки, роз-
крито їх зміст. На підставі опрацювання фахової юридичної
літератури здійснено характеристику категорії «ступінь суспіль-
ної небезпеки» як однієї з основних ознак адміністративних пра-
вопорушень. Доведено, що зазначене поняття характеризується
поєднанням двох груп ознак – об’єктивних і суб’єктивних.
Розкрито правові й організаційні особливості класифікаційного
аналізу видів адміністративних правопорушень за ступенем су-
спільної небезпеки. Зокрема, з огляду на словникову, довідни-
кову, енциклопедичну та фахову юридичну літературу проаналі-
зовано суть і значення безпосередньо класифікаційного аналізу
адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпе-
ки. Проведено класифікаційний аналіз суті та змісту адміністра-
тивних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки, для
чого розділено їх на окремі самостійні групи. Це стало підста-
вою для формулювання поняття таких правопорушень і вио-
кремлення їх специфічних ознак. Увагу приділено особливостям
кваліфікації адміністративних правопорушень з урахуванням
ступеня суспільної небезпеки та відмежування їх від однорідних
видів кримінальних злочинів за законодавством України.

Шифр НБУВ: РА444983
2.Х.640. Корупційні ризики у сфері надання адміністратив-

них послуг: адміністративно-правові засади протидії: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. Л. Коліуш; Універси-
тет митної справи та фінансів. – Дніпро, 2020. – 15 с. – укp.

Наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення науково-
го завдання, що виявляється у визначенні суті корупційних ри-
зиків у сфері надання адміністративних послуг та окресленні
адміністративно-правових засад протидії корупційним ризикам.
Визначено поняття корупційних ризиків у сфері надання адмі-
ністративних послуг як сукупність правових, організаційних та
інших факторів і причин, які породжують, заохочують (стиму-
люють) осіб до скоєння корупційних правопорушень у сфері
надання адміністративних послуг під час виконання ними функ-
цій держави або місцевого самоврядування.

Шифр НБУВ: РА445432
2.Х.641. Особливості апеляційного провадження в порядку

судового контролю в кримінальному процесі України: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / М. І. Кулянда; Нац. ун-т
«Львівська політехніка». – Львів, 2021. – 20 с. – укp.

Вперше у вітчизняній науці кримінального процесуального
права комплексно досліджено актуальні проблеми сучасної апе-
ляційної перевірки судових рішень, прийнятих на досудових
стадіях кримінального провадження, відповідно до новітнього
кримінального процесуального законодавства України. Розкрито
поняття, зміст і значення апеляційного провадження. Дослідже-
но історичні аспекти становлення та розвитку апеляційного про-
вадження в Україні. Проведено порівняльний аналіз понять
«апеляційне провадження» та «апеляційна перевірка». Охарак-
теризовано апеляційну перевірку судових рішень, пов’язаних із
застосуванням заходів процесуального примусу, що обмежують
права й особисту свободу громадян. Висвітлено процесуальний
порядок апеляційної перевірки судових рішень, пов’язаних із
досудовим розслідуванням кримінального провадження. Подано
загальну психологічну характеристику апеляційного проваджен-
ня в порядку судового контролю. Окреслено психологічний
зміст діяльності учасників апеляційного провадження в порядку
судового контролю.

Шифр НБУВ: РА448991
2.Х.642. Порівняльний аспект врегулювання спорів за учас-

тю судді та за допомогою медіації / К. С. Токарєва
// Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац.
ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 83-88. – Бібліогр.: 12 назв. –
укp.

Мета роботи – визначити та порівняти основні аспекти сутно-
сті процедури врегулювання спору за участю судді та процедури

Держава та право. Юридичні науки 

100



медіації. Визначено критерії, які відмежовують врегулювання
спору за участі суддів від медіації. З’ясовано необхідність вдос-
коналення адміністративного процесуального права у частині ре-
гулювання примирних процедур.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.643. Правове забезпечення публічного адміністрування

у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержа-
ними від корупційних та інших злочинів: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.07 / А. М. Давидюк; Тернопільський нац.
екон. ун-т. – Тернопіль, 2020. – 20 с. – укp.

Уперше на науково-практичному рівні досліджено питання
правового забезпечення публічного адміністрування у сфері ви-
явлення, розшуку й управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів. З’ясовано суть, зміст і напрями
реалізації інституційного механізму виявлення, розшуку й
управління арештованими активами через діяльність Національ-
ного агентства України з питань виявлення, розшуку та управ-
ління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
(АРМА). Сформовано на цій основі рекомендації теоретико-пра-
вового, методологічного характеру. Проаналізовано поняття,
зміст та особливості реалізації функцій АРМА, а саме: виявлен-
ня, розшуку й управління (менеджмент) активами. Розкрито
міжнародний досвід і вітчизняну практику публічного мене-
джменту арештованими активами. З’ясовано види та напрями
комунікативного потенціалу (взаємодії) АРМА в контексті ефек-
тивної реалізації функцій. Розкрито поняття, зміст і види прин-
ципів публічного адміністрування арештованими активами. Ви-
значено особливості інформаційного забезпечення інституційної
та функціональної діяльності АРМА. Встановлено проблеми та
запропоновано напрями вдосконалення правового забезпечення
прозорості АРМА.

Шифр НБУВ: РА445168
2.Х.644. Правові засади процесуального статусу сторін в

адміністративному судочинстві: монографія / В. П. Остапо-
вич, Р. М. Кихтюк; Держ. н.-д. ін-т Мін-ва внутрішніх справ
України. – Київ: Гельветика, 2020. – 221 с.: табл. –
Бібліогр.: с. 177-212. – укp.

Досліджено правові засади процесуального статусу сторін в
адміністративному судочинстві. Охарактеризовано процесуаль-
ний статус сторін в адміністративному судочинстві, досліджено
його реалізацію та визначено шляхи удосконалення правових
засад такого статусу. Одержані в результаті висновки надають
змогу показати не лише окремі недоліки в правових засадах
процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві,
але й сформувати напрями їх удосконалення.

Шифр НБУВ: ВА852188
2.Х.645. Принципи адміністративного судочинства: автореф.

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. О. Скрипченко; Тер-
нопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2020. – 20 с. –
укp.

Наведено узагальнення, висновки та нові наукові положення,
важливі для сучасної теорії адміністративного права. Дослідже-
но питання правової природи принципів адміністративного судо-
чинства та їх системи, сформовано на цій основі науково обгрун-
товані пропозиції та рекомендації теоретико-методологічного і
практичного характеру, спрямовані на покращення здійснення
адміністративного судочинства. Розглянуто сучасні проблеми та
перспективи розвитку адміністративного судочинства. Визначено
поняття та розкрито правову природу принципів адміністратив-
ного судочинства. Охарактеризовано принципи верховенства
права, а також рівності усіх учасників судового процесу перед
законом і судом. Досліджено зміст принципів гласності і відкри-
тості судового процесу та його повного фіксування технічними
засобами. Визначено особливості принципів змагальності сторін,
диспозитивності та офіційного з’ясування всіх обставин у справі.
Розкрито суть принципу обов’язковості судового рішення та за-
безпечення права на апеляційний перегляд справи, а також за-
безпечення права на касаційне оскарження судового рішення у
випадках, визначених законом. Охарактеризовано принцип ро-
зумності строків розгляду справи судом і неприпустимості зло-
вживання процесуальними правами та відшкодування судових
витрат фізичних і юридичних осіб, на користь яких ухвалено
судове рішення.

Шифр НБУВ: РА445170
2.Х.646. Публічне адміністрування громадянського контро-

лю в галузі містобудування в Україні: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.07 / О. В. Сергієнко; Науково-дослідний
інститут публічного права. – Київ, 2020. – 23 с. – укp.

Розкрито юридичну природу громадянського контролю як
об’єкта публічного адміністрування в галузі містобудування. Ви-
явлено й узагальнено принципи публічного адміністрування гро-
мадянського контролю в галузі містобудування як найбільш за-
гальні, сталі, об’єктивні засади, на яких базується дієвий грома-
дянський контроль за діяльністю органів публічної влади в га-
лузі містобудування. З’ясовано адміністративно-правовий статус
суб’єктів публічної адміністрації, які мають владні функції у
сфері містобудування. Констатовано, що основними суб’єктами
громадянського контролю є: окремі громадяни та формальні й
неформальні об’єднання громадян, засоби масової інформації.

Виокремлено рівні громадянського контролю в галузі містобуду-
вання. Зроблено висновок, що сучасний стан регулювання від-
носин щодо громадянського контролю за діяльністю органів пуб-
лічної влади у сфері планування територій є проблемним. Дове-
дено, що ліцензування і сертифікація як інструменти публічного
адміністрування громадянського контролю в галузі містобуду-
вання – це зовнішній вираз однорідних за своїм характером і
правовою природою груп адміністративних дій суб’єктів грома-
дянського контролю. Визначено, що державний архітектурно-бу-
дівельний нагляд і державний архітектурно-будівельний кон-
троль є сукупністю особливих об’єктів. З’ясовано теоретичні та
практичні питання, що потребують вирішення щодо публічного
адміністрування громадянського контролю в галузі містобудівної
діяльності України. Запропоновано численні зміни й доповнення
до профільного закону, що регулює містобудівну діяльність,
опираючись на звичаєве право українського народу. Зроблено
висновок, що інститут доброчесності суб’єктів публічної адмініс-
трації в галузі містобудування – це юридично-моральна якість
посадових осіб публічної адміністрації, які займаються питання-
ми містобудування.

Шифр НБУВ: РА445029
2.Х.647. Реалізація права на справедливий суд при розгляді

справ про адміністративні правопорушення: монографія
/ Є. В. Діденко; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя: Гель-
ветика, 2021. – 255 с. – (Серія: Нові грані адміністративного
права України). – Бібліогр.: с. 223-253. – укp.

Проведено системне дослідження реалізації права на справед-
ливи суд при розгляді справ про адміністративні правопорушен-
ня, виокремлено проблеми нормативної бази і правозастосуван-
ня, запропоновані способи вдосконалення законодавства і вирі-
шення проблемних питань судової практики. Досліджено розви-
ток філософського розуміння справедливості і його поступове
втілення у правові документи. Акцентовано увагу на сучасних
концепціях справедливості і продемонстровано їх втілення у на-
ціональну правову систему, зокрема, адміністративно-деліктне
законодавство. На підставі дослідження генезису нормативного
закріплення права на справедливий суд зроблено висновок про
його зв’язок з філософськими уявленнями і концепціями про
справедливість. Приділено увагу нормативному розвитку стан-
дартів права на справедливий суд у незалежній Україні.

Шифр НБУВ: ВА852093
2.Х.648. Теоретико-прикладні аспекти застосування адмініс-

тративних актів: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07
/ О. А. Мілієнко; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя,
2021. – 30 с. – укp.

На підставі комплексного аналізу наявних наукових і норма-
тивних джерел обгрунтовано концептуальну модель застосування
адміністративних актів в умовах реалізації євроінтеграційних
процесів в України. Виокремлено проблеми їх нормативного за-
кріплення та практичної реалізації, а також сформульовано про-
позиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері
і практики його застосування. Визначено історіографічні та ме-
тодологічні засади дослідження застосування адміністративних
актів. Здійснено характеристику публічно-управлінських відно-
син як сфери застосування адміністративних актів. Здійснено
характеристику системи інструментів публічного управління та
визначення в ній місця адміністративних актів.

Шифр НБУВ: РА448850
2.Х.649. Теорія і практика вирішення спорів адміністратив-

ними судами України щодо правовідносин, пов’язаних з ви-
борчим процесом чи процесом референдуму: автореф. дис. ...
д-ра юрид. наук: 12.00.07 / О. В. Скочиляс-Павлів; Нац. ун-т
«Львівська політехніка». – Львів, 2021. – 37 с. – укp.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теорії і
практики вирішення спорів адміністративними судами України
щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи проце-
сом референдуму. Охарактеризовано джерелознавче підгрунтя
дослідження у сфері вирішення спорів щодо правовідносин, по-
в’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму; роз-
роблено авторську методологію дослідження питань вирішення
спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи
процесом референдуму; охарактеризовано засади адміністратив-
ного судочинства як основу законного вирішення спорів щодо
правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом
референдуму. Здійснено аналіз генези та динаміки процесуаль-
ної форми вирішення спорів щодо правовідносин, пов’язаних з
виборчим процесом чи процесом референдуму. Розглянуто акту-
альні питання визначення структури судового адміністративного
процесу. Проаналізовано правоздатність суб’єктів вирішення
спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи
процесом референдуму. Подано загальнотеоретичну характерис-
тику спорів у сфері правовідносин, пов’язаних з виборчим про-
цесом чи процесом референдуму. З’ясовано суть і зміст кон-
фліктності правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи
процесом референдуму як умови виникнення спорів у цій сфері.
Визначено предмет спорів, пов’язаних з виборчим процесом чи
процесом референдуму. З’ясовано можливість побудови нової
моделі вирішення спорів у сфері правовідносин, пов’язаних з
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виборчим процесом чи процесом референдуму в контексті між-
народних стандартів судочинства.

Шифр НБУВ: РА448482
2.Х.650. Формалізована модель оцінки гарантій інфор-

маційної безпеки в системах захищеної ІР-телефонії
/ О. В. Чечуй, Д. С. Комін, В. Д. Ревенко // Зб. наук. пр.
Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. – Вип. 3. – С. 134-
138. – Бібліогр.: 24 назв. – укp.

Розглянуто основні підходи, які необхідно реалізовувати при
оцінюванні гарантій інформаційної безпеки систем захищеної
ІР-телефонії у відповідності до державних та міжнародних стан-
дартів. Запропоновано застосування удосконаленої формалізова-
ної моделі процесу оцінювання вимог гарантій інформаційної
безпеки систем ІР-телефонії із застосуванням процесного підхо-
ду. Така модель надає змогу здійснювати оцінювання гарантій
інформаційної безпеки систем ІР-телефонії та визначати вимоги
до результатів експертизи.

Шифр НБУВ: Ж70455
Див. також: 2.Х.925

Управління у сфері адміністративно-політичної
діяльності держави

2.Х.651. Адміністративно-правове забезпечення оборони Ук-
раїни: теорія і практика: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:
12.00.07 / В. Й. Пашинський; Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – укp.

Викладено результати одного з перших комплексних наукових
досліджень, присвячених теоретико-правовим і практичним
проблемам адміністративно-правового забезпечення оборони дер-
жави. З’ясовано суть оборони держави як державно-правового
явища та об’єкта адміністративного права. Досліджено поняття
та складові адміністративно-правового забезпечення оборони.
Висвітлено тенденції розвитку й особливості адміністративно-
правових відносин у сфері оборони. Проаналізовано систему
публічного управління обороною держави. Розглянуто діяль-
ність суб’єктів адміністративно-правового забезпечення оборони
щодо реалізації за допомогою адміністративного права функцій
і повноважень у сфері забезпечення оборони держави. Розроб-
лено науково обгрунтовані теоретичні висновки, практичні реко-
мендації та пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-пра-
вового забезпечення оборони і військово-адміністративного зако-
нодавства з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Шифр НБУВ: РА445703
2.Х.652. Діяльність органів прокуратури щодо запобігання

злочинам у сфері службової діяльності: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.08 / Ю. О. Науменко; Класичний приват-
ний університет. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – укp.

Проведено комплексне наукове дослідження кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності в Україні та ролі
органів прокуратури в запобіганні їм, за результатами якого
надано кримінологічну характеристику кримінальним правопо-
рушенням у сфері службової діяльності та визначено основні
способи й напрями, принципи запобігання вказаним криміналь-
ним правопорушенням органами прокуратури України. Проана-
лізовано положення кожного розділу Кримінального кодексу
України щодо норм, що охороняють інтереси служби. Продемон-
стровано тенденції службової злочинності в її генезисі. Запропо-
новано авторський підхід до формування державної політики із
запобігання кримінальним правопорушенням у сфері службової
діяльності. Диференційовано криміногенні чинники, що детермі-
нують злочинність у сфері службової діяльності. Запропоновано
запровадити дієві механізми заходів прокурорського реагування
під час і за результатами досудового розслідування криміналь-
них правопорушень у сфері службової діяльності. Розглянуто
службову діяльність як об’єкт кримінологічного дослідження.
Визначено підстави та принципи криміналізації суспільно небез-
печних діянь у сфері службової діяльності. Сформульовано кри-
тичне ставлення до визначення поняття «кримінальне правопо-
рушення у сфері корупції», запропоновано розширити список
таких правопорушень. Розкрито способи запобігання злочинам
щодо одержання неправомірної вигоди, зловживання владою або
службовим становищем, перевищення влади або службового ста-
новища, у сфері незаконного збагачення та декларування, у сфе-
рі службового підроблення. Визначено комплекс спеціальних і
загальносоціальних заходів запобігання злочинам у сфері служ-
бової діяльності. Розглянуто стан, динаміку, структуру й інші
показники злочинності в цілому по Україні й у Дніпропетров-
ському регіоні зокрема. Проаналізовано методи профілактики
службової злочинності, які застосовують в Україні, запропоно-
вано декілька авторських методів.

Шифр НБУВ: РА448996
2.Х.653. Інституалізація аналітичної діяльності в системі

забезпечення національної безпеки на основі застосування
зарубіжного та вітчизняного досвіду: автореф. дис. ... канд.
наук з держ. упр.: 25.00.01 / В. А. Соколов; Національна
академія державного управління при Президентові України. –
Харків, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Концептуалізовано пріоритетні напрями удосконалення дер-
жавного управління аналітичною діяльністю в системі забезпе-
чення національної безпеки (СЗНБ) України з урахуванням по-
зитивного вітчизняного і зарубіжного досвіду. Одержано нові
наукові результати компаративного аналізу інституалізації ана-
літичної діяльності в СЗНБ України та іноземних держав (на
прикладі США, ФРН, КНР, РФ), які в сукупності вирішують
важливе наукове завдання обгрунтування теоретико-методологіч-
них засад та практичних пропозицій щодо вдосконалення аналі-
тичної діяльності в СЗНБ України з урахуванням позитивного
вітчизняного і зарубіжного досвіду. Удосконалено понятійно-ка-
тегоріальний апарат теорії державного управління національною
безпекою шляхом введення в науковий обіг формулювань понять
«аналітична діяльність в СЗНБ», «нормативне управління ана-
літичною діяльністю в СЗНБ», «інституціональне середовище
аналітичної діяльності в СЗНБ», «інституалізація аналітичної
діяльності в СЗНБ», «інституціональна матриця аналітичної ді-
яльності в СЗНБ», «інститут аналітики», «організаційна модель
аналітичної діяльності в СЗНБ». З метою розкриття логіки та
закономірностей конкретно-історичного процесу інституалізації
аналітичної діяльності в СЗНБ здійснено класифікацію аналі-
тичної діяльності в СЗНБ, а також розроблено стратифікаційну
модель реалізації функцій аналітичної діяльності в СЗНБ, інтег-
ровану модель формування інституціональної матриці аналітич-
ної діяльності в СЗНБ, модель інституціональної матриці аналі-
тичної діяльності в СЗНБ. Встановлено, що теоретико-методоло-
гічними основами компаративного дослідження інституалізації
аналітичної діяльності в СЗНБ іноземних держав та України є
використання модельного, системнодіяльнісного, структурно-
функціонального та інституціонального підходів. Обгрунтовано,
що інтегрована модель формування інституціональної матриці
аналітичної діяльності в СЗНБ слугує методологічною основою
державного управління процесом інституалізації аналітичної ді-
яльності у вказаній системі, а модель інституціональної матриці
аналітичної діяльності в СЗНБ слугує методологічною основою
функціонування системи аналітичної діяльності у сфері забезпе-
чення національної безпеки. Визначено спільні та відмінні риси
інституціональних матриць аналітичної діяльності в СЗНБ Ук-
раїни та іноземних держав (США, ФРН, РФ, КНР), які харак-
теризують рівень сформованості інституту аналітики у сфері за-
безпечення національної безпеки.

Шифр НБУВ: РА448015
2.Х.654. Механізми державного регулювання територіаль-

ною обороною України: автореф. дис. ... канд. наук з держ.
упр.: 25.00.02 / С. В. Янюк; Класичний приватний універси-
тет. – Запоріжжя, 2020. – 20 с.: рис. – укp.

Звернено увагу на актуальні проблемами державного регулю-
вання територіальної оборони та його механізми в Україні. Роз-
крито основні теорії, які лягли в основу визначень, опису й
характеристик категорії «державне регулювання» зарубіжних
фахівців, а також виділено теорії державного регулювання, в
контексті яких розглядають категорію «державне регулювання
територіальної оборони». Показано, що державне регулювання
територіальної оборони тлумачать у контексті теорії суспільних
інтересів, де особливе місце відведено суспільним благам (моделі
США, шведська, австрійська), до яких належить територіальна
оборона. Відзначено роль уряду як соціального планувальника
при державному регулюванні стандартів безпеки. Виокремлено
основні принципи державного регулювання територіальної обо-
рони як підгрунтя формування та реалізації державної політики
у сфері оборони, прогнозування й розробка програм з питань
територіальної оборони, котрі мають бути визначені на законо-
давчому рівні. Надано авторську характеристику системи тери-
торіальної оборони України, механізмів державного регулюван-
ня територіальної оборони України. Згруповано функції відпо-
відних структурних підрозділів обласних державних адміністра-
цій відповідно до механізмів державного регулювання територі-
альної оборони. Продемонстровано співвідношення та функції
відповідних структурних підрозділів зі змістом низки виокрем-
лених механізмів державного регулювання територіальної оборо-
ни України: правового, організаційного, адміністративного, по-
літичного, соціального, економічного, освітньо-культурного, ко-
ординаційного, інформаційного. Проаналізовано механізми дер-
жавного регулювання територіальної оборони зарубіжних дер-
жав (США, Великобританія, Франція, Фінляндія, Швеція, Ки-
тай, Ірландія, Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія). Пока-
зано особливості організації територіальної оборони в Україні.
Продемонстровано доцільність розроблення й формування систе-
ми механізмів державного регулювання територіальної оборони,
де кожен з них є елементом загальної системи й виконує свої
функції. Виокремлено основні механізми державного регулюван-
ня територіальної оборони України. Запропоновано групи мето-
дів для формування й запровадження механізмів державного
регулювання територіальної оборони. Розроблено концептуальну
модель механізмів державного регулювання територіальної обо-
рони України.

Шифр НБУВ: РА445450
2.Х.655. Національна безпека України в інформаційну епо-

ху: теоретико-правове дослідження: автореф. дис. ... д-ра
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юрид. наук: 12.00.01 / І. М. Доронін; Національна академія
правових наук України, Науково-дослідний інститут інформати-
ки і права. – Київ, 2020. – 39 с. – укp.

Розглянуто актуальну наукову проблему вироблення концеп-
туального підходу до правового регулювання суспільних відно-
син у сфері національної безпеки в інформаційну епоху. Про-
аналізовано наукові погляди щодо феномену «національна без-
пека» у суспільному житті, особливостей правового регулювання
відповідних соціальних відносин. Проведено аналіз концепцій
національної безпеки у контексті функцій держави. Запропоно-
вано визначати забезпечення національної безпеки основною
функцією держави. Обгрунтовано теоретичне розуміння змісту
функцій держави в аспекті забезпечення безпеки у певній сфері
суспільної діяльності. Розроблено класифікацію функцій держа-
ви за критерієм їх змісту, що полягає у забезпеченні конкретно-
го виду безпеки у певній сфері діяльності. Проведено узагаль-
нення вітчизняного законодавства у сфері національної безпеки.
Запропоновано періодизацію становлення та розвитку законодав-
ства у зазначеній сфері. Виявлено загальні риси розвитку зако-
нодавства у сфері національної безпеки в умовах фактора над-
звичайності. Введено до наукового обігу та запропоновано визна-
чення поняття «особа, яка створює загрозу національній безпе-
ці». Конкретизовано напрям діяльності держави у сфері націо-
нальної безпеки щодо застосування санкцій, не пов’язаних із
вчиненням конкретних правопорушень. Запропоновано напрями
для вдосконалення законодавства. Встановлено шляхи вирішен-
ня проблеми визначення місця забезпечення національної безпе-
ки у системі функцій держави, що дає підстави розглядати її як
генеральну (основну) функцію. Поглиблено знання стосовно
впливу трансформацій інформаційної епохи на стан правового
регулювання суспільних відносин у контексті безпеки.

Шифр НБУВ: РА445821
2.Х.656. Розвиток законодавства України у сфері оборони:

проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішен-
ня: матеріали наук.-практ. конф., 23 квіт. 2021 р. / упоряд.:
П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, С. О. Дорогих; Національ-
на академія правових наук України, Державна наукова установа
«Інститут інформації, безпеки і права Національної академії
правових наук України», Нац. ун-т оборони України імені Івана
Черняховського, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Київ-
ський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ: Фенікс,
2021. – 373 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто сучасний стан і розвиток законодавства України у
сфері оборони на шляху до європейської та євроатлантичної
інтеграції. Визначено особливості гармонізації законодавства Ук-
раїни у сфері національної безпеки й оборони, пріоритети роз-
витку законодавства про оборону, про гарантії соціального і
правового захисту військовослужбовців і членів їх сімей, а та-
кож про організацію та розвиток правоохоронної діяльності у
сфері оборони відповідно до стандартів, які існують в Організа-
ції Північноатлантичного договору. Запропоновано шляхи вирі-
шення проблем законодавчого врегулювання організації та діяль-
ності сектора безпеки й оборони відповідно до цілей, пріоритетів
і завдань, визначених Стратегією воєнної безпеки України.

Шифр НБУВ: ВА852424
2.Х.657. Теоретико-методологічні засади механізму взаємо-

дії органів публічної влади та недержавних інституцій у сфері
національної безпеки: автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.:
25.00.05 / Н. Г. Клименко; Міжрегіональна Академія управ-
ління персоналом. – Київ, 2021. – 40 с.: рис. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методологічні засади механізму взає-
модії органів публічної влади (ОПВ) і недержавних інституцій
(НІ) у сфері національної безпеки (НБ), надано практичні ре-
комендації щодо підвищення його дієвості. Як механізм взаємо-
дії ОПВ і НІ у сфері НБ досліджено державне регулювання
(ДР) діяльності НІ у цій сфері. Конкретизовано суть категорій
і понять дослідження. Визначено чинники, які зумовлюють до-
цільність ДР у сфері НБ. Запропоновано періодизацію генези
ДР діяльності НІ як механізму їх взаємодії з органами влади в
контексті еволюції уявлень про суть соціального явища, яке
позначають концептом «безпека», та цивілізаційного розвитку
суспільства. Вдосконалено періодизацію виникнення та розвитку
НІ, а також ДР їх діяльності на українських землях із ранньо-
феодальних часів і донині. Критерієм ідентифікації НІ, діяль-
ність яких впливає на вирішення комплексної проблеми забезпе-
чення НБ, визначено високий ступінь ризику настання негатив-
них наслідків від їх діяльності для безпеки особи, суспільства,
держави та довкілля загалом, і НБ України зокрема. Виокрем-
лено й уточнено систему принципів, на основі яких здійснюється
регулювання державою діяльності НІ у сфері НБ. На основі
аналізу правового забезпечення ДР як механізму взаємодії ОПВ
і НІ у сфері НБ в Україні сформульовано обгрунтовані пропо-
зиції щодо його вдосконалення. Виявлено специфіку ДР діяль-
ності НІ у сфері НБ в умовах запровадження особливих право-
вих режимів. Розроблено концептуальну модель системи ДР ді-
яльності НІ у сфері НБ, яка передбачає періодичне оцінювання
дієвості ДР діяльності НІ і надає змогу здійснити корегування
рішення на основі одержаних результатів. Її використання спри-
ятиме забезпеченню узгодженості регулівних засобів і заходів з

умовами забезпечення НБ. Окреме місце у зазначеній моделі
відведено зворотному зв’язку, який проявляється, зокрема, у
вигляді економічної, правової та соціальної взаємодії між ОПВ
і НІ у сфері НБ. Розроблено практичні рекомендації щодо під-
вищенні дієвості ДР діяльності НІ у сфері НБ в Україні в
контексті імплементації позитивного досвіду інших країн, з ме-
тою їх подальшого впровадження у практичну діяльність суб’єк-
тів зазначеного ДР.

Шифр НБУВ: РА450439
Див. також: 2.Х.594

Управління у сфері державної безпеки
та охорони громадського порядку

2.Х.658. Головний сервісний центр МВС України: питання
теорії та практики реалізації адміністративно-правового стату-
су: монографія / С. Є. Петров. – Одеса: Гельветика,
2020. – 403 с. – Бібліогр.: с. 366-403. – укp.

Розкрито проблему визначення особливостей адміністративно-
правового статусу Головного сервісного центру МВС, його по-
няття, ознак, елементів. Висвітлено теоретичні погляди на зміст
елементів адміністративно-правового статусу Головного сервісно-
го центру МВС, відповідність рівня правового регулювання по-
требам здійснення завдань, покладених на цей орган, визначено
прогалини, недоліки та протиріччя нормативно-правового регу-
лювання. Запропоновано оновлену концепцію адміністративно-
правового статусу цього органу як правоохоронного органу в
широкому розумінні, діяльність якого у сфері забезпечення пуб-
лічно-сервісної функції держави в особі МВС має виконувати
правоохоронну роль щодо забезпечення безпеки дорожнього ру-
ху й експлуатації транспортних засобів. Внесено пропозиції з
удосконалення чинного законодавства в цій сфері.

Шифр НБУВ: ВА852116
2.Х.659. Інформаційні технології: підручник / В. Б. Виш-

ня, К. Ю. Ісмайлов, І. В. Краснобрижий, С. О. Прокопов,
Е. В. Рижков; Дніпропетровський державний університет внут-
рішніх справ. – Дніпро: ДДУВС, 2021. – 491 с.: рис. – укp.

Викладено основні засади, принципи та напрямки організації
інформаційного забезпечення Національної поліції України. Роз-
глянуто автоматизовані інформаційні системи, що використовую-
ться в діяльності Національної поліції, програмні інструментарії
для організації електронного службового документообігу.

Шифр НБУВ: ВА852554
2.Х.660. Narcotic drug smell mimics for dog training at

cynological departments: composition, principle of action and
legal framework of their use / L. V. Sokolenko, T. M. Sok-
olenko, Yu. L. Yagupolskii, V. I. Kalchenko, Yu. V. Veresenko,
O. V. Nenia, Yu. D. Kuchynskyi, D. V. Smernytskyi,
O. V. Skorobagatko, M. A. Skorobagatko, S. I. Kolomiiets
// Наука та інновації. – 2020. – 16, № 5. – С. 71-78. –
Бібліогр.: 19 назв. – англ.

Залучення кінологічних підрозділів до виявлення наркотич-
них засобів активно застосовують завдяки високій чутливості
нюху собак. Для дресирування та тренування службових собак
кінологічним підрозділам органів системи МВС України дозво-
лено використовувати зразки справжніх наркотичних засобів
(НЗ) з метою вироблення або підтримання відповідного навику
у тварини. Проте НЗ є підконтрольними речовинами, тому існує
особливий нормативно-правовий порядок їх застосування, що
значно ускладнює процедуру підготовки тварин. Використання
НЗ є доцільним під час базової підготовки собак у спеціальних
кінологічних школах. Подальше тренування, спрямоване на під-
тримання навиків, яке здійснюється безпосередньо у кінологіч-
них підрозділах, проводиться з використанням запахових замін-
ників, які не містять у своєму складі НЗ, отже не є наркотично
активними. Переважна більшість останніх є імпортними та висо-
ковартісними, що не надає змоги забезпечити всі потреби відпо-
відних служб. Крім того, існуючі замінники мають обмежений
асортимент. Мета роботи – розробка вітчизняних імітаторів за-
паху НЗ, які б не були наркотично активними, проте мали
ідентичні одорологічні властивості, а їх вартість була значно
нижчою закордонних аналогів, розширення асортименту імітато-
рів НЗ. Для створення запахових замінників кокаїну, героїну,
марихуани, метамфетаміну, опію-сирцю та макової соломки було
використано інертний носій та леткі домішки, що містяться в
зазначених НЗ. Створено суміші-імітатори запаху найбільш по-
ширених НЗ, які випробувано в роботі з собаками і показано
відповідність їхнього одорологічного профілю оригінальним НЗ.
Висновки: визначено суміші, які є перспективними для впрова-
дження у виробництво та подальшого використання під час на-
вчально-тренувальної діяльності кінологічних підрозділів.

Шифр НБУВ: Ж25189

Національна поліція

2.Х.661. Адміністративно-правова охорона лісів Національ-
ною поліцією України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
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12.00.07 / Я. А. Чернявська; Університет митної справи та
фінансів. – Дніпро, 2021. – 19 с. – укp.

Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення науко-
вого завдання, яке полягає у дослідженні на підставі аналізу
доктринальних і нормативних джерел адміністративно-правової
охорони лісів Національною поліцією України. Визначено по-
няття адміністративно-правової охорони лісів, до змісту якої
входить попередження, притягнення до відповідальності поруш-
ників лісового законодавства та захист законних інтересів
суб’єктів лісокористувачів.

Шифр НБУВ: РА448603
2.Х.662. Адміністративно-правове забезпечення захисту

персональних даних в діяльності Національної поліції України:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / І. Б. Малахов-
ська; Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх
справ України. – Кривий Ріг, 2020. – 18 с. – укp.

Увагу приділено дослідженню адміністративно-правового за-
безпечення захисту персональних даних в діяльності Національ-
ної поліції України. Проаналізовано стан наукової розробки
проблем захисту персональних даних в діяльності Національної
поліції України та виокремлено напрямки наукового пошуку у
цій сфері суспільних відносин. Розкрито поняття, правову при-
роду й ознаки захисту персональних даних. Охарактеризовано
адміністративно-правовий режим захисту персональних даних.
З’ясовано роль та місце Національної поліції України як про-
відного суб’єкта адміністративно-правового забезпечення захисту
персональних даних. Уточнено форми та методи захисту персо-
нальних даних в адміністративній діяльності Національної полі-
ції. Виокремлено напрямки реалізації адміністративно-правового
механізму захисту персональних даних Національною поліцією.
Сформульовано заходи міжнародно-правового забезпечення за-
хисту персональних даних правоохоронними органами. Розкрито
правові засади доступу уповноважених підрозділів Національної
поліції до персональних даних в телекомунікаційних мережах.

Шифр НБУВ: РА445743
2.Х.663. Адміністративно-правове регулювання соціального

захисту працівників Національної поліції України: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. П. Клипа; Сумський
державний університет. – Суми, 2021. – 22 с. – укp.

Увагу приділено визначенню суті та розкриттю особливості
адміністративно-правового регулювання соціального захисту
працівників Національної поліції України та перспектив його
вдосконалення, грунтуючись на досвіді зарубіжних країн та в
межах проведення масштабного державного реформування. На-
дано характеристику історії розвитку та сучасного стану право-
вого регулювання соціального захисту працівників Національної
поліції України. Висвітлено методологічні засади дослідження
адміністративно-правового регулювання соціального захисту
працівників Національної поліції України. Розкрито суть адмі-
ністративно-правової складової в регулюванні соціального захис-
ту працівників Національної поліції України. Визначено поняття
та суть адміністративно-правового статусу працівників Націо-
нальної поліції України, а також поняття і принципи соціально-
го захисту працівників Національної поліції України. Окреслено
напрями соціального захисту працівників Національної поліції.
Встановлено систему суб’єктів у сфері забезпечення реалізації
соціального захисту працівників Національної поліції України.
Узагальнено зарубіжний досвід правового регулювання соціаль-
ного захисту працівників поліції. Визначено перспективи вдос-
коналення адміністративно-правового регулювання соціального
захисту працівників Національної поліції України.

Шифр НБУВ: РА448845
2.Х.664. Адміністративно-правові засади здійснення контро-

лю за діяльністю судово-експертних установ України: автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / О. Г. Рувін; Сумський
державний університет. – Суми, 2021. – 45 с. – укp.

Встановлено місце та значення судово-експертних установ в
системі правоохоронної діяльності України; з’ясовано поняття та
особливості контролю як способу забезпечення законності за ді-
яльністю судово-експертних установ України. Охарактеризовано
правові засади здійснення контролю за діяльністю судово-екс-
пертних установ України та встановлено місце серед них адмі-
ністративно-правового регулювання. Визначено систему та межі
контролю за діяльністю судово-експертних установ; окреслено
мету, завдання та принципи контролю за діяльністю судово-екс-
пертних установ. Розглянуто систему суб’єктів контролю за ді-
яльністю судово-експертних установ та встановлено особливості
їх адміністративно-правового статусу. З’ясовано об’єкт та пред-
мет контролю за діяльністю судово-експертних установ; встанов-
лено адміністративні форми та методи здійснення контролю за
діяльністю судово-експертних установ. Узагальнено зарубіжний
досвід здійснення контролю за діяльністю судово-експертних ус-
танов та опрацьовано можливості його використання в Україні.
Переглянуто критерії оцінювання ефективності контролю за ді-
яльністю судово-експертних установ; запропоновано напрямки
оптимізації системи суб’єктів контролю за діяльністю судово-
експертних установ та удосконалення їх взаємодії.

Шифр НБУВ: РА448804

2.Х.665. Адміністративно-правові засоби забезпечення прав
і свобод людини Національною поліцією України: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А. А. Циганенко; ДВНЗ
«Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана». – Київ,
2020. – 19 с. – укp.

Проведено аналіз виникнення та становлення суспільних від-
носин у сфері забезпечення прав і свобод людини Національною
поліцією, визначено основні періоди становлення взаємовідносин
поліції та суспільства. Досліджено основні моделі взаємовідно-
син між Національною поліцією та людиною в аспекті забезпе-
чення прав і свобод. Визначено оптимальну модель взаємовідно-
син між суспільством і Національною поліцією в Україні. Роз-
глянуто позитивний досвід зарубіжних країн, таких, як: Респуб-
ліка Польща, Республіка Казахстан, Федеративна Республіка
Німеччина. Досліджено практику Європейського суду з прав
людини та напрацьовані науково обгрунтовані висновки, пропо-
зиції і рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання
взаємовідносин між Національною поліцією та людиною і гро-
мадянином в Україні. Розглянуто основні проблеми адміністра-
тивно-правового регулювання взаємовідносин Національної полі-
ції та людини щодо забезпечення прав і свобод у різних сферах
суспільних відносин (освітній, економічній, соціальній та ін-
ших). Розроблено пропозиції щодо внесення змін до законодав-
ства України, спрямовані на вдосконалення правового регулю-
вання суспільних відносин у сфері діяльності Національної по-
ліції щодо забезпечення прав і свобод людини.

Шифр НБУВ: РА445026
2.Х.666. Виявлення та розслідування підрозділами націо-

нальної поліції України втягення неповнолітніх у заняття
жебрацтвом: монографія / А. І. Довгань, Н. В. Ортинська,
В. С. Канцір, Р. Л. Сопільник, М. М. Коваль, А. І. Палюх;
ред.: А. І. Довгань; Нац. ун-т «Львівська політехніка», Заклад
вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права». –
Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2020. – 175 с.: табл. –
Бібліогр.: с. 151-164. – укp.

Розглянуто актуальні проблеми розслідування підрозділами
Національної поліції України втягнення неповнолітніх у заняття
жебрацтвом. З’ясовано стан наукової розробки проблематики
розслідування втягнення неповнолітніх у заняття жебрацтвом,
окреслено криміналістичну характеристику втягнення неповно-
літніх у заняття жебрацтвом. Охарактеризовано типові та специ-
фічні слідчі ситуації та слідчі версії під час розслідування втяг-
нення неповнолітніх у заняття жебрацтвом, досліджено особли-
вості взаємодії слідчого з іншими органами та підрозділами під
час розслідування втягнення неповнолітніх у заняття жебрац-
твом. Розкрито особливості організації й тактики проведення
окремих слідчих дій та ухвалення процесуальних рішень під час
розслідування втягнення неповнолітніх у заняття жебрацтвом.
Визначено типові види експертиз, які проводяться під час роз-
слідування втягнення неповнолітніх у заняття жебрацтвом.

Шифр НБУВ: ВА852335
2.Х.667. Органи Національної поліції України в системі

публічної адміністрації: адміністративно-правові засади: авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. В. Григоренко;
Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ
України. – Маріуполь, 2021. – 16 с. – укp.

Дисертаційна робота – одна з перших в українській юридич-
ній науці спроб комплексно, з використанням сучасних методів
пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки дослі-
дити особливості формування європейського адміністративного
простору, надати загальну характеристику інституту публічної
адміністрації в Україні, дослідити Національну поліцію як
структурний елемент вітчизняної публічної адміністрації та ви-
значити перспективні напрями реформування першої як складо-
вого елементу системи національної публічної адміністрації.
Сформульовано низку наукових положень та висновків, запро-
понованих особисто здобувачем.

Шифр НБУВ: РА448512
2.Х.668. Особливості адміністративної діяльності поліцей-

ських у сфері порушень водіями правил керування транспорт-
ними засобами (у схемах): навч. посіб. / К. В. Бахчев,
Р. Ю. Молчанов, М. О. Шевяков; Дніпропетровський держав-
ний університет внутрішніх справ. – Дніпро: Дніпропетр.
держ. ун-т внутр. справ, 2021. – 111 с. – Бібліогр.: с. 107-
111. – укp.

Посібник містить обгрунтовані рекомендації щодо надання
правильної правової кваліфікації та оформлення актів процесу-
альної дії за порушення водіями правил керування транспортни-
ми засобами, приклади найбільш поширених адміністративних
деліктів у цій інституції та практичні поради щодо здійснення
провадження у справі про адміністративне правопорушення. Ви-
значено положення нормативно-правових актів у сфері забезпе-
чення безпеки дорожнього руху. Зазначено випадки, за яких
поліцейські відсторонюють водія від керування транспортним
засобом; виокремлено підстави затримання транспортних засобів
у разі порушення правил керування.

Шифр НБУВ: ВА852160
2.Х.669. Педагогічні засоби відновлення фізичної працездат-

ності поліцейських / О. Арсененко, О. Кримець, П. Чукреєв,

Держава та право. Юридичні науки 

104



І. Гриньов // Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб.
наук. пр. – 2020. – Вип. 2. – С. 60-66. – Бібліогр.:
14 назв. – укp.

Проаналізовано наукову літературу, яка висвітлює засоби від-
новлення фізичної працездатності поліцейських. На підставі ви-
вчення особливостей професійного навчання правоохорон ців
констатовано, що службова діяльність практичних працівників
та освітній процес здобувачів ЗВО зі специфічними умовами
навчання визначається значними фізичними навантаженнями й
ставить підвищені вимоги до рівня фізичної працездатності. Ви-
світлено особливості застосування педагогічних засобів віднов-
лення фізичної працездатності поліцейських. Визначено, що в
умовах професійного навчання правоохоронців педагогічні засо-
би є ключовими в оптимізації відновлювальних процесів.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Х.670. Професійне самовдосконалення правоохоронців у

контексті реформування освіти системи МВС України
/ В. Бондаренко, В. Сягровець, С. Русанівський // Пед. ін-
новації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. – 2020. –
Вип. 2. – С. 83-90. – Бібліогр.: 15 назв. – укp.

Проаналізовано наукову літературу й нормативні документи,
у яких висвітлюють особливості професійного навчання праців-
ників Національної поліції України. Висвітлено ключові тенден-
ції реформування системи освіти в Міністерстві внутрішніх
справ (МВС) України. Визначено й обгрунтовано компоненти
професійного самовдосконалення майбутніх правоохоронців.
Констатовано, що процес професійного самовдосконалення грун-
тується на психологічному механізмі постійного подолання внут-
рішніх суперечностей між наявним рівнем професіоналізму й
уявним його станом. Окреслено напрями професійного самовдос-
коналення правоохоронців у контексті реформування освіти сис-
теми МВС України.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Х.671. Публічне адміністрування в органах Національної

поліції України: монографія / К. Л. Бугайчук; Харківський
Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків: Панов А. М., 2019. –
574, [1] с.: мал. – Бібліогр.: с. 465-525. – укp.

Комплексно досліджено адміністративно-правові та організа-
ційні засад здійснення публічного адміністрування в органах
Національної поліції України. Досліджено зміст публічного ад-
міністрування як управлінської та правової категорії, визначено
його роль та місце у вітчизняній адміністративно-правовій науці.
Проаналізовано систему публічного адміністрування в органах
Національної поліції України, визначено її складові елементи.
Досліджено функціонально-організаційну структуру Національ-
ної поліції України, розкрито роль керівника поліцейського під-
розділу в системі публічного адміністрування. Увагу приділено
змісту інформаційного, документального, кадрового, психологіч-
ного, фінансового та наукового забезпечення публічного адмініс-
трування в органах Національної поліції України, проаналізова-
но систему оцінювання його ефективності.

Шифр НБУВ: ВА851946
2.Х.672. Реформування правоохоронних органів України у

світлі змін євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнар.
наук.-практ. конф. 20 берез. 2020 р. / ред.: О. О. Шкута;
Одеський державний університет внутрішніх справ. – Херсон:
Гельветика, 2020. – 302 с.: іл. – укp.

Обговорено актуальні психолого-педагогічні проблеми профе-
сійної освіти системи МВС України, сучасні тенденції реформу-
вання кримінального та кримінального процесуального законо-
давства України. Висвітлено проблеми організаційно-правового
забезпечення розкриття та розслідування злочинів, особливості
застосування інформаційних технологій у запобіганні та протидії
кримінальним правопорушенням.

Шифр НБУВ: ВА852172
2.Х.673. Удосконалення професійної підготовки поліцей-

ських щодо здійснення ефективної службово-бойової діяльно-
сті: матеріали кругл. столу, 23 квіт. 2021 р. / ред.: Т. С. Вай-
да, Н. М. Голенко; Одеський державний університет внутріш-
ніх справ. – Херсон: Олді-плюс, 2021. – 299 с.: рис.,
табл. – укp.

Висвітлено особливості несення служби поліцією в умовах
карантинних обмежень в Україні. Розглянуто взаємодію праців-
ників поліції при надяганні наручників на затриману особу. До-
сліджено національну поліцію як орган виконавчої влади. Про-
аналізовано сучасні засоби навчання та психологічну підготовку
поліцейських до ефективного несення служби з охорони громад-
ського порядку в екстремальних умовах. Охарактеризовано по-
рядок придбання та зберігання (носіння) газових пістолетів і
револьверів. Удосконалено тактики та забезпечення безпеки пра-
цівників поліції при проведенні поліцейських операцій. Дослі-
джено особливості надання домедичної допомоги постраждалим
на місці події. Розглянуто проблемні питання щодо застосування
вогнепальної зброї працівниками Національної поліції України.
Висвітлено психологічні аспекти підготовки працівників поліції
до застосування вогнепальної зброї в екстремальних умовах. 

Шифр НБУВ: ВА852234
Див. також: 2.Ч.1170

Форми, методи та функції управління у сфері державної
безпеки та охорони громадського порядку

2.Х.674. Конституційно-правові підстави вимушеного тимча-
сового обмеження державними органами прав і свобод людини
та громадянина в Україні в умовах проведення антитерорис-
тичних заходів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02
/ В. А. Сущенко; Національний авіаційний університет. –
Київ, 2020. – 20 с. – укp.

Висвітлено складну проблему щодо детермінування конститу-
ційно-правових підстав обмеження прав і свобод людини та гро-
мадянина в умовах проведення антитерористичних заходів. До-
сліджено вплив антитерористичних заходів на конституційні
права і свободи як комбінований правовий феномен, який, з
одного боку, переслідує мету захисту конституційних прав і
свобод людини та громадянина, оскільки намагається подолати
терористичну загрозу, а з іншого – супроводжується обмежен-
нями таких прав і свобод. Установлено, що наразі обмеження та
гарантії конституційних прав і свобод в умовах антитерористич-
них заходів майже не врегульовано на конституційно-правовому
рівні. У зв’язку з цим запровадження таких заходів не завжди
узгоджується з конституційними правозахисними засадами та
створює загрозу порушення прав, які вони покликані захищати.
Науково доведено неузгодженість конкретних обмежень консти-
туційних прав і свобод в умовах антитерористичних заходів з
положеннями Основного Закону України. Вказано на потребу у
додатковому правовому врегулюванні гарантій конституційних
прав і свобод людини, які зазнають негативного впливу у зв’яз-
ку з проведенням антитерористичних заходів. Запропоновано ви-
значити конституційно-правовий статус антитерористичних захо-
дів як однієї з підстав для вимушеного тимчасового обмеження
конституційних прав і свобод людини та громадянина. Обгрун-
товано нагальну потребу у такому визначенні для забезпечення
можливості надання оцінки правообмеженням цих заходів на
предмет конституційності та дотримання стандартів у сфері прав
людини. Враховуючи національні конституційні засади та між-
народні стандарти у сфері захисту прав людини, розроблено
пропозиції щодо вдосконалення норм чинного законодавства,
правотворчої та правоохоронної діяльності з метою запобігання
протиправним обмеженням конституційних прав і свобод при
застосуванні антитерористичних заходів.

Шифр НБУВ: РА445035

Охорона кордонів. Митний контроль

2.Х.675. Адміністративно-правові та кримінологічні засади
забезпечення правопорядку в прикордонній сфері України:
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07, 12.00.08
/ Ю. Б. Курилюк; Класичний приватний університет. – За-
поріжжя, 2020. – 36 с. – укp.

Проведено перше у вітчизняній юридичній науці комплексне
дослідження адміністративно-правових і кримінологічних засад
забезпечення правопорядку в прикордонній сфері України. Ви-
значено роль, місце й поняття правопорядку в прикордонній
сфері; розкрито ознаки та систему органів охорони правопоряд-
ку України, а також зміст діяльності Держприкордонслужби як
органу охорони правопорядку в спеціально визначеній для неї
сфері – прикордонній. Увагу приділено окремим аспектам
впливу глобалізації на забезпечення правопорядку у вказаній
сфері. Розкрито критерії та основні ознаки, за якими відмежо-
вуються злочини й адміністративні правопорушення в прикор-
донній сфері України. Проаналізовано положення ст. 332-1, 332-2
КК та ст. 204-1, 204-2 КУпАП; надано деліктологічну характе-
ристику осіб, які вчиняють незаконне перетинання державного
кордону України та порушують порядок в’їзду на тимчасово
окуповану територію Україну або виїзд з неї, використання за-
відомо підробленого документа під час перетинання державного
кордону України.

Шифр НБУВ: РА445553
2.Х.676. Боротьба з контрабандою в сучасній історії укра-

їнської митниці: [монографія] / К. Є. Гальський, А. В. Ма-
каренко, А. В. Тимошенко, В. В. Ченцов. – Київ: Сова,
2021. – 151 с.: іл. – Бібліогр.: с. 134-143. – укp.

Зібрано та досліджено документальний матеріал про практич-
ну діяльність утвореної після проголошення незалежності Украї-
ни національної митної служби у сфері боротьби з контрабан-
дою. Значний хронологічний діапазон, великий обсяг докумен-
тації та особистих спогадів митників-професіоналів надали змогу
відтворити еволюційний шлях, який пройшла українська митни-
ця протягом 24 років життєдіяльності України.

Шифр НБУВ: ВА852457
2.Х.677. Відповідальність за переміщення або дії, спрямо-

вані на переміщення товарів комерційного призначення через
митний кордон України поза митним контролем: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А. О. Гребенюк;
Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 23 с. – укp.

Комплексно проаналізовано відповідальність за переміщення
або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного при-
значення через митний кордон України поза митним контролем.
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Визначено проблеми у правовому регулюванні, надано пропози-
ції щодо вирішення цих проблем. Запропоновано періодизацію
становлення адміністративної відповідальності за переміщення
або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного при-
значення через митний кордон України поза митним контролем.

Шифр НБУВ: РА448798
2.Х.678. Органи, що реалізують державну митну політику,

як складова системи публічного адміністрування: людиноцен-
тристська концепція трансформації: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук: 12.00.07 / А. Б. Маслова; Запорізький нац.
ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 29 с. – укp.

Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової
проблеми, що полягає у визначенні на підставі аналізу доктри-
нальних і нормативних джерел аксіологічних аспектів реформу-
вання органів, що реалізують державну митну політику, як скла-
дової частини системи публічного адміністрування. Встановлено
методологію дослідження органів, що реалізують державну мит-
ну політику, зокрема обгрунтовано, що об’єктивація буття орга-
нів митної політики відбувається за посередництва методів за-
гальнотеоретичного, загальнонаукового та спеціально-юридично-
го змісту в різноманітних поєднаннях у межах ключових для
цієї роботи методологічних підходів (системного, синергетично-
го, антропологічного, герменевтичного).

Шифр НБУВ: РА448652
2.Х.679. Теоретико-методологічні та правові засади митних

режимів в Україні: монографія / Р. І. Лемеха. – Запоріжжя:
Гельветика, 2020. – 343 с. – Бібліогр.: с. 301-343. – укp.

Висвітлено актуальні проблеми становлення та розвитку інсти-
туту митних режимів в Україні. На підставі комплексного ана-
лізу наукових джерел, джерел національного права та досвіду
країн світу визначено місце цього правового інституту в системі
митного й адміністративного права України. Детально проаналі-
зовано теоретико-методологічні та правові засади митних режи-
мів. Увагу приділено понятійному апарату, адже в наукових
джерелах представлено різноманітні підходи до визначення по-
няття митних режимів, до визначення їх ознак та класифікації.
З огляду на позитивний досвід країн світу запропоновано шляхи
вирішення існуючих у цій сфері проблем на теоретичному, пра-
вотворчому та правозастосовному рівнях.

Шифр НБУВ: ВА852119
2.Х.680. Теоретико-методологічні та правові засади митних

режимів в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07
/ Р. І. Лемеха; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя,
2021. – 31 с. – укp.

Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової
проблеми, що полягає у визначенні на підставі аналізу доктри-
нальних і нормативних джерел теоретико-методологічних та пра-
вових засад митних режимів в Україні. Встановлено методоло-
гію дослідження теоретичних і правових засад митних режимів,
зокрема, обгрунтовано, що науковий аналіз суті й актуальних
проблем функціонування митних режимів необхідно здійснювати
за допомогою системного поєднання філософських, загальнона-
укових і спеціально-юридичних методів за умови дотримання
принципів об’єктивності та історизму, а також загальновизнаних
наукових підходів.

Шифр НБУВ: РА448563
2.Х.681. Управління кадровою політикою в системі контро-

люючих органів у податковій та митних сферах: адміністра-
тивно-правові засади: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07 / Ю. С. Мельник; Університет державної фіскальної
служби України. – Ірпінь, 2020. – 20 с. – укp.

Увагу приділено проблемі адміністративно-правового регулю-
вання управління кадровою політикою в системі контролюючих
органів із метою розробки науково обгрунтованих рекомендацій
щодо вдосконалення адміністративно-правового регулювання
управління кадровою політикою в системі контролюючих орга-
нів у податковій і митній сферах. Розкрито методологію дослі-
дження адміністративно-правових засад управління кадровою
політикою в системі контролюючих органів у податковій і мит-
ній сферах. Виокремлено риси відносин у сфері управління кад-
ровою політикою в системі контролюючих органів у податковій
і митній сферах як предмета адміністративно-правового регулю-
вання. Обгрунтовано принципи управління кадровою політикою
на адміністративно-правових засадах, розкрито їх зміст і надано
класифікацію. Визначено суб’єкти адміністративно-правового ре-
гулювання управління кадровою політикою в системі контролю-
ючих органів у податковій і митній сферах, здійснено їх класи-
фікацію. Проведено характеристику правових форм адміністра-
тивно-правового регулювання управління кадровою політикою в
системі контролюючих органів у податковій і митній сферах.
Установлено адміністративні процедури управління кадровою
політикою, здійснено їх оптимізацію. Узагальнено зарубіжний
досвід управління кадровою політикою в системі державної
(публічної) служби, встановлено шляхи його адаптації в систему
контролюючих органів України у податковій і митній сферах.
Вивчено сучасний стан адміністративно-правового регулювання
управління кадровою політикою в системі контролюючих орга-
нів у податковій і митній сферах, виділено прогалини та колізії
у чинному законодавстві. Досліджено й описано напрями роботи

з особовим складом контролюючих органів, який планується на
зайняття керівних посад.

Шифр НБУВ: РА445824
Див. також: 2.Х.726

Правове регулювання господарства

2.Х.682. Адміністративно-правове забезпечення житлового
будівництва в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07 / Ю. В. Тарасюк; Сумський держ. ун-т. – Суми,
2021. – 19 с. – укp.

Досліджено зміст і особливості адміністративно-правового за-
безпечення житлового будівництва в Україні. Виявлено генезис
адміністративно-правового забезпечення житлового будівництва
в Україні. З’ясовано особливості житлового будівництва в Ук-
раїні як об’єкта адміністративно-правового забезпечення. Оха-
рактеризовано правові засади житлового будівництва та встанов-
лено місце серед них адміністративно-правових норм. Окреслено
систему суб’єктів адміністративно-правового забезпечення жит-
лового будівництва в Україні та з’ясовано особливості їх адмі-
ністративно-правового статусу. Встановлено коло публічно-пра-
вових принципів забезпечення житлового будівництва в Україні.
Розкрито особливості реалізації адміністративно-правових і ор-
ганізаційних форм і методів забезпечення житлового будівниц-
тва в Україні. Охарактеризовано процедури адміністративно-
правового забезпечення житлового будівництва в Україні. Ви-
значено напрями вдосконалення адміністративної відповідально-
сті за правопорушення у сфері житлового будівництва в Україні.
Узагальнено зарубіжний досвід правового регулювання житлово-
го будівництва та опрацьовано можливості його використання в
Україні. 

Шифр НБУВ: РА448846
2.Х.683. Адміністративно-правове регулювання державного

управління у сфері господарської діяльності в Україні: авто-
реф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / С. І. Бевз; Націо-
нальний авіаційний університет. – Київ, 2020. – 36 с. – укp.

Розглянуто методологічні засади дослідження адміністратив-
но-правового регулювання державного управління у сфері госпо-
дарської діяльності в Україні, виокремлено групи адміністратив-
но-правових досліджень. Визначено сферу господарської діяль-
ності як об’єкт державного управління. Охарактеризовано ста-
новлення нормативно-правового забезпечення державного управ-
ління у сфері господарської діяльності. З’ясовано особливості
державного управління у цій сфері. Визначено основні (базові)
та спеціальні принципи адміністративно-правового регулювання
державного управління у сфері господарської діяльності. Увагу
приділено механізму такого регулювання, його елементам та ад-
міністративно-правовому режиму в досліджуваній сфері. Визна-
чено суб’єкти державного управління у сфері господарської ді-
яльності. Розглянуто концептуальні засади вдосконалення націо-
нального законодавства стосовно державного управління у сфері
господарської діяльності, наведено конкретні пропозиції щодо
внесення змін до нормативно-правових актів.

Шифр НБУВ: РА445016
2.Х.684. Адміністративно-правові засади організації та

функціонування системи економічної безпеки України: авто-
реф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / В. І. Мельник;
Сумський держ. ун-т. – Суми, 2021. – 44 с. – укp.

Проаналізовано адміністративно-правові засади організації та
функціонування системи економічної безпеки України. Запропо-
новано авторське бачення періодизації становлення системи еко-
номічної безпеки сучасної України. Доведено важливу роль еко-
номічної безпеки України для сучасної національної економі-
ки – як основи функціонування держави. Запропоновано ав-
торське визначення дефініції «система економічної безпеки Ук-
раїни». Оцінено роль структури системи економічної безпеки
України як ключового та невід’ємного її елемент. Визначено її
ключових суб’єктів, виділено основні загрози та ризики системі
економічної безпеки України та запропоновано види класифіка-
цій останніх. Сформульовано авторське визначення адміністра-
тивно-правового механізму забезпечення організації та функціо-
нування системи економічної безпеки України. Досліджено про-
відні іноземні практики правового забезпечення процедур орга-
нізації та функціонування систем економічної безпеки держави
та здійснено порівняльну характеристику з окремими національ-
ними аспектами. Визначено роль суб’єктів із забезпечення орга-
нізації та функціонування системи економічної безпеки України.
Встановлено та охарактеризовано ключові напрями діяльності
останніх у цій сфері. Визначено ключові напрями реформування
адміністративно-правового забезпечення організації та функціо-
нування системи економічної безпеки України. Аргументовано
доцільність вдосконалення адміністративно-правового забезпе-
чення взаємодії та координації суб’єктів системи економічної
безпеки України. Визначено основні групи показників, які впли-
вають на рівень економічної безпеки країни. Наголошено на
необхідності комплексного удосконалення адміністративно-пра-
вового забезпечення процедур організації і функціонування
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системи економічної безпеки України та запропоновано автор-
ські шляхи підвищення рівня ефективності такої системи.

Шифр НБУВ: РА448847
2.Х.685. Адміністративно-правові засади реалізації держав-

ної політики у сфері забезпечення економічної безпеки дер-
жави: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Д. О. Ко-
шиков; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2021. – 43 с. – укp.

Охарактеризовано економічну безпеку держави як об’єкт ад-
міністративно-правового регулювання. Визначено зміст, принци-
пи та функції державної політики у сфері забезпечення еконо-
мічної безпеки держави. Проаналізовано правові засади реаліза-
ції такої політики та з’ясовано місце серед них положень адмі-
ністративного законодавства. Встановлено систему суб’єктів ре-
алізації державної політики у сфері забезпечення економічної
безпеки держави. Визначено особливості діяльності загальних і
спеціальних суб’єктів. З’ясовано роль і місце органів місцевого
самоврядування й інституцій громадянського суспільства в меха-
нізмі реалізації державної політики у сфері забезпечення еконо-
мічної безпеки держави. Досліджено суть і види форм і методів
реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної
безпеки держави. Розкрито особливості гарантій прав учасників
адміністративно-правових відносин у сфері реалізації державної
політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави.
Сформульовано пропозиції щодо формування системи критеріїв
оцінки ефективності реалізації державної політики у сфері за-
безпечення економічної безпеки держави. Визначено шляхи
вдосконалення формування та реалізації державної політики у
сфері забезпечення економічної безпеки, узагальнено зарубіжний
досвід такого регулювання й опрацьовано можливості його вико-
ристання в Україні.

Шифр НБУВ: РА448974
2.Х.686. Кібербезпека радіаційних випробувань космічних

апаратів: правові засади, регламентні вимоги та стан їх інно-
ваційного забезпечення / П. Д. Біленчук, М. І. Малій,
Н. І. Сватюк, О. І. Симканич // Юрид. вісн. Повітр. і косм.
право: Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – 2020. – № 4. –
С. 156-162. – Бібліогр.: 10 назв. – укp.

Мета роботи – дослідження стану нормативно-правового ре-
гулювання радіаційних досліджень, методичного забезпечення та
апаратурних можливостей організації радіаційних випробувань
матеріалів і приладів космічного призначення у наземних умо-
вах. Огляд наявних баз даних про іонізаційні фактори косміч-
ного простору, радіаційних поясів Землі, методик прискорених
радіаційних випробовувань, математичного моделювання та на-
турних досліджень радіаційного дефектоутворення у конструк-
ційних матеріалах космічних апаратів, проведених на прискорю-
вачах ядерних частинок, зокрема, мікротроні М-30, що імітують
дію проникаючого космічного випромінювання на матеріали та
прилади космічного призначення. У разі використання мікротро-
на М-30 як стенду для проведення радіаційних випробувань
необхідним є дослідження метрологічних характеристик його ра-
діаційних полів, фіксації етапів та послідовності їх виконання
для забезпечення радіаційних випробувань об’єктів дослідження
на дію високоенергетичних електронів, що імітують радіаційні
фактори космічного простору. Важливим є гармонізація вітчиз-
няних та світових правових та технологічних регламентів здійс-
нення радіаційних випробувань, зокрема, у плані реалізації по-
слідовності операцій та дозиметричного супроводу опромінення.
Радіаційний стенд на базі мікротрона М-30 цілком здатний імі-
тувати параметри жорсткої космічної радіації, який створює
можливість організації випробувань для встановлення радіацій-
ної стійкості матеріалів та приладів космічної техніки згідно
регламентних вимог. Радіаційні стенди, які здатні проводити
наземні випробування космічних засобів, мають бути введені в
реєстр Національного центру управління та випробувань.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.687. Податковий контроль трансфертного ціноутворен-

ня: правові засади: монографія / Р. В. Мельниченко; Київ-
ський національний торговельно-економічний університет. –
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. – 343 с. – Бібліогр.:
с. 311-343. – укp.

Комплексно досліджено суть податкового контролю транс-
фертного ціноутворення (ТЦ). Висвітлено особливості станов-
лення та розвитку податкового контролю ТЦ в Україні. Розгля-
нуто алгоритм роботи та взаємодії контролюючих органів у про-
цесі здійснення податкового контролю ТЦ в Україні, процедури
та методи податкового контролю ТЦ в Україні. Увагу приділено
системі заходів державного примусу за порушення положень
Податкового кодексу України щодо ТЦ, а також концепції кон-
трольованих іноземних компаній. Здійснено аналітичний аналіз
рекомендацій ОЕСР і держав «Великої двадцятки» щодо імпле-
ментації Плану BEPS, Конвенції MLI, міжнародних стандартів
обміну податковою інформацією (FATCA, MCAA CRS, MCAA
CbCR) та еволюції змін вітчизняного законодавства у досліджу-
ваній сфері. Окреслено ключові проблеми правового регулюван-
ня податкового контролю ТЦ в Україні, які надають змогу плат-
никам податків на практиці зловживати своїми правами й ухи-
лятися від оподаткування. Запропоновано авторське бачення по-

дальших напрямів удосконалення організаційних засад податко-
вого контролю ТЦ в Україні.

Шифр НБУВ: ВА851839
2.Х.688. Правове регулювання господарської діяльності у

сфері медичного туризму: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.04 / Є. С. Гнедик; Донецький нац. ун-т ім. Василя
Стуса. – Вінниця, 2020. – 20 с. – укp.

Проаналізовано правову природу й особливості господарської
діяльності у сфері медичного туризму в Україні. Сформульовано
визначення поняття «медичний туризм». Виокремлено суспільні
відносини, що підлягають господарсько-правовому регулюванню.
Проведено аналіз міжнародних документів щодо туризму, вияв-
лено положення в них, що можуть бути за орієнтир при вдос-
коналенні правового регулювання таких відносин в Україні.
Проаналізовано правову основу організації та здійснення госпо-
дарської діяльності у сфері медичного туризму, обгрунтовано
напрями її вдосконалення з урахуванням міжнародних стандар-
тів щодо туристичної та медичної діяльності. Досліджено коло
суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють діяльність у
сфері медичного туризму. Виявлено суб’єктів, які здійснюють
таку діяльність із порушеннями законодавства. Розглянуто місце
вітчизняних медичних і санаторно-курортних закладів у співпра-
ці з туристичними операторами. Встановлено повноваження,
функції та коло суб’єктів організаційно-господарських повнова-
жень у сфері медичного туризму. Наголошено на безпосередньо-
му зв’язку державного регулювання господарської діяльності у
сфері медичного туризму та забезпечення в цих відносинах пуб-
лічних інтересів, які розглядаються через поєднання публічних
інтересів у сфері туристичної діяльності та у сфері охорони
здоров’я. Досліджено та конкретизовано модель державного ре-
гулювання такої діяльності, яка має включати такі функції, як
управління, контроль та охорона публічних інтересів. Запропо-
новано внесення змін і доповнень до Закону «Про туризм», а
також окремих підзаконних актів щодо господарської діяльності
у сфері медичного туризму.

Шифр НБУВ: РА445176
2.Х.689. Сфера й об’єкт адміністративно-правового забез-

печення реалізації правоохоронної функції держави в авіації
/ Ю. І. Пивовар, О. І. Сторощук, О. В. Дирієнко
// Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац.
ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 15-26. – Бібліогр.:
26 назв. – укp.

Мета роботи – визначення сфери й об’єкту адміністративно-
правового забезпечення реалізації правоохоронної функції дер-
жави в авіації. Методи дослідження: міжгалузевий підхід при
застосуванні історико-правового методу, що надав змогу дослі-
дити ретроспективу розвитку поняття «авіація», «авіаційна ді-
яльність»; методів аналізу і синтезу, за допомогою яких визна-
чено суть об’єкта адміністративно-правового забезпечення реалі-
зації правоохоронної функції держави в галузі авіації; формаль-
но-юридичного методу, важливого при вивченні нормативно-пра-
вових положень, а також методу юридичної формалізації – при
формулюванні дефініцій, рекомендованих для закріплення їх у
нормативних актах. Сформульовано поняття авіації як галузі;
визначено зміст поняття авіаційної галузі, здійснено класифіка-
цію видів авіації; розроблено дефініцію поняття сфери й об’єкта
адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохорон-
ної функції держави в галузі авіації. Актуалізовано тезу про
необхідність формування ефективного правового режиму реалі-
зації правоохоронної функції держави для кожного з існуючих
нині видів авіації, а також розроблення концепцій готовності до
впровадження спеціальних правових режимів для новоутворених
видів авіації. Сферою адміністративно-правового забезпечення
реалізації правоохоронної функції держави в галузі авіації ви-
значається уся авіаційна транспортна система, що включає ви-
робництво літальних апаратів, їх використання у повітряному
просторі, а також діяльність із організації повітряного руху
України.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.690. Теоретико-методологічні основи механізму норма-

тивно-правового регулювання соціально-економічних відносин
у будівництві в контексті публічного адміністрування: автореф.
дис. ... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / О. А. Марушева;
Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ,
2020. – 40 с.: рис. – укp.

Виокремлено три етапи імплементації європейського досвіду,
які підтверджують дієвість загальних принципів нормативно-
правового регулювання будівельної галузі розвинених країн, що
полягають, зокрема, у роздержавленні управління будівництвом
і передачі більшості владно-управлінських функцій органам міс-
цевого самоврядування та саморегулівним організаціям. Вио-
кремлено шість основних напрямів розвитку будівельної галузі,
які відрізняються критеріальним підходом до виявлення взаємо-
зв’язку ефективності державного механізму нормативно-правово-
го регулювання соціально-економічних відносин та економічного
зростання у будівництві, серед яких: реформування будівельної
діяльності в частині нормативно-правового забезпечення; запро-
вадження ефективного державного регулювання та контролю у
будівництві; створення сприятливих умов для діяльності всіх
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учасників будівельного ринку; адаптація будівельного законо-
давства України до норм ЄС; удосконалення державних інстру-
ментів підтримки розвитку будівельного сектора економіки; за-
провадження інновацій у розвитку сучасної наукової складової
будівельного виробництва. Запропоновано п’ять основних шля-
хів подолання негативних тенденцій, пов’язаних із реалізацією
авторського та технічного наглядів у будівельній галузі України,
що відрізняються авторськими новелами та передбачають: уста-
новлення особливостей здійснення технічного нагляду за будів-
ництвом об’єкта на підставі будівельного паспорта; забезпечення
можливості здійснення технічного нагляду за будівництвом гру-
пою інженерів технічного нагляду або інженером-консультантом;
розробка електронного кабінету для архітекторів та інженерів
технічного нагляду, що відображатиме об’єкти будівництва, на
яких такі особи здійснюють авторський чи технічний нагляд.
Розроблено та науково обгрунтовано концептуальну модель удо-
сконалення механізму нормативно-правового регулювання соці-
ально-економічних відносин у будівництві, в основі якої лежить
покроковий алгоритм реалізації на засадах принципово нового
плану дій, розділеного на три етапи, в основу кожного з яких
покладено п’ять базових принципів, що стосуються різних інте-
ресів учасників будівельного ринку, а саме: принцип повноти,
прозорості та доступності інформації про містобудівну діяль-
ність для всіх її учасників; принцип компетентності громадсько-
сті при прийнятті рішень щодо безпечної експлуатації об’єктів
будівництва; принцип мінімізації корупційних ризиків; принцип
субсидіарності та децентралізації в галузі будівництва; принцип
максимальної інтеграції й автоматизації дозвільних процедур за
якісними критеріями.

Шифр НБУВ: РА445102
Див. також: 2.У.290

Правове регулювання у сфері освіти, науки,
культури

2.Х.691. Адміністративно-правове регулювання інформати-
зації у сфері освіти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07 / І. І. Капуш; Нац. ун-т «Львівська політехніка». –
Львів, 2021. – 18 с. – укp.

Дисертацію присвячено комплексному вивченню адміністра-
тивно-правового регулювання інформатизації у сфері освіти. Ви-
значено категоріально-змістові та методологічні передумови до-
слідження питання адміністративно-правового регулювання ін-
форматизації у сфері освіти. Розкрито генезу та стан адміністра-
тивно-правового регулювання інформатизації у сфері 16 освіти.
З’ясовано зміст і суть інформатизації у сфері освіти. Охаракте-
ризовано інформатизацію освіти як чинник інноваційного посту-
пу держави. Здійснено аналіз вітчизняного законодавчого, орга-
нізаційно-правового та змістового забезпечення інформатизації у
сфері освіти. Проаналізовано адміністративно-правовий меха-
нізм реалізації програм, спрямованих на впровадження ІКТ в
освітнє середовище. Здійснено аналіз практики зарубіжних кра-
їн щодо запровадження процесу інформатизації в освіті. Розгля-
нуто адміністративно-правове забезпечення інноваційних техно-
логій у сфері освіти в контексті інформатизації освіти. Окресле-
но напрями удосконалення адміністративно-правового регулю-
вання інформатизації у сфері освіти.

Шифр НБУВ: РА448485
2.Х.692. Адміністративно-правові засади організації і функ-

ціонування університетів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07 / Г. В. Манюк; Західноукраїнський нац. ун-т. –
Тернопіль, 2021. – 20 с. – укp.

Сформовано теоретико-методологічні та концептуальні засади
адміністративно-правового забезпечення організації і функціону-
вання університетів, проаналізовано теоретичну та практичну
проблематику в даній сфері. Розроблено теоретичні положення,
а також теоретичні та методологічно обгрунтовано рекомендації
щодо вдосконалення законодавчої регламентації адміністративно-
правових процедур організації і функціонування системи універ-
ситетів, її розвитку та реформування. Охарактеризовано процес
становлення й розвитку університетів. Розглянуто зарубіжний
досвід правового регулювання статусу університетів. Окреслено
тенденції функціонування і розвитку університетів у системі ви-
щої освіти. Визначено зміст та особливості внутрішніх управлін-
ських відносин в університетах. Проаналізовано внутрішній
складник системи забезпечення якості освіти. Розкрито адмініс-
тративно-правові засади зовнішнього управління (адмініструван-
ня) у сфері організації та функціонування університетів. Здійс-
нено системний аналіз процесу матеріально-технічного забезпе-
чення функціонування університетів. Досліджено адміністратив-
но-правовий аспект зовнішнього складника системи забезпечення
якості освіти. Проаналізовано адміністративно-правові засади
фінансування університетів.

Шифр НБУВ: РА448287
2.Х.693. Відносини держави і церкви (адміністративно-пра-

вовий аспект): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07
/ О. П. Мельничук; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя,
2021. – 31 с. – укp.

Комплексно досліджено адміністративно-правові аспекти фор-
мування та реалізації відносин держави та церкви. На підставі
аналізу наукових джерел і джерел національного законодавства
зроблено висновок, що в умовах інтеграції країн Європи, в умо-
вах глобалізації культур і економік різних країн, єдиною модел-
лю відносин держави та церкви, яка не буде мати руйнівного
впливу на національні культури і водночас буде забезпечувати
право особи на свободу віросповідання, є модель автономії дер-
жави і церкви, де церква за своїм статусом є інститутом грома-
дянського суспільства.

Шифр НБУВ: РА448851
2.Х.694. Державне управління розвитком гуманітарної сфе-

ри в системі забезпечення суспільної стабільності: автореф.
дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Г. А. Мединська;
Чернігівський національний технологічний університет. – Чер-
нігів, 2020. – 20 с.: рис. – укp.

Увагу приділено питанням аналізу державного управління
розвитком гуманітарної сфери та обгрунтуванню механізмів його
вдосконалення в системі забезпечення суспільної стабільності.
Узагальнено науково-теоретичні підходи до розкриття сутнісних
характеристик суспільної стабільності відповідно до пріоритетів
розвитку гуманітарної сфери та механізмів державного управлін-
ня ним. Окреслено домінанти державного управління розвитком
гуманітарної сфери в системі забезпечення суспільної стабільно-
сті, уточнено понятійно-категоріальний апарат проблемного поля
дослідження. Розглянуто процес становлення державного управ-
ління розвитком гуманітарної сфери України на основі аналізу
її законодавчого забезпечення; визначено основні етапи й меха-
нізми в умовах суспільно-політичної та соціально-економічної
стабілізації. Обгрунтовано необхідність об’єктивного визначення
стратегічних пріоритетів держави у просуванні й забезпеченні
гуманітарної безпеки з використанням правових та інноваційно-
орієнтованих механізмів. Запропоновано науковий інструмента-
рій оцінювання результативності гуманітарної політики у забез-
печенні суспільної стабільності за індикативними критеріями
ефективності. Систематизовано світовий досвід щодо механізмів
державного управління розвитком гуманітарної сфери, виявлено
можливості їх імплементації в Україні в умовах забезпечення
суспільної стабільності. Сформовано концептуальні підходи до
розробки програми гуманітарної реформи в Україні за показни-
ками гуманітарного розвитку на основі промоційних механізмів
суспільно-політичної стабільності та зміцнення національної
ідентичності, окреслено перспективи її реалізації. Розроблено
рекомендації органам державної влади щодо модернізації дер-
жавного управління розвитком гуманітарної сфери в системі за-
безпечення суспільної стабільності на основі вироблення та впро-
вадження інноваційних механізмів.

Шифр НБУВ: РА445157
Див. також: 2.Ч.1092, 2.Ч.1185

Правове регулювання у сфері охорони здоров’я

2.Х.695. Адміністративно-правове забезпечення реалізації
права на охорону здоров’я: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:
12.00.07 / Г. В. Муляр; Національний авіаційний універси-
тет. – Київ, 2021. – 39 с. – укp.

Дисертацію присвячено вивченню концептуальних уявлень і
розробці авторської парадигми адміністративно-правового забез-
печення реалізації права на охорону здоров’я, а також визначен-
ню перспектив його подальшого розвитку. Сформульовано на-
уково-методологічні підходи до вирішення проблем у сфері пра-
вового забезпечення реалізації права на охорону здоров’я. Про-
аналізовано генезис адміністративно-правового забезпечення ре-
алізації права на охорону здоров’я. Сформульовано принципи
та визначено функції адміністративно-правового забезпечення
реалізації права на охорону здоров’я. Охарактеризовано консти-
туційні засади реалізації права людини на охорону здоров’я та
умови їх адміністративно-правового забезпечення. Охарактеризо-
вано моделі забезпечення реалізації права на охорону здоров’я.
Визначено напрями забезпечення реалізації права на охорону
здоров’я. Розглянуто участь Верховної Ради України та Упов-
новаженого Верховної Ради України з прав людини в забезпе-
ченні реалізації права на охорону здоров’я як загальних суб’єк-
тів. Визначено роль Президента України та органів виконавчої
влади як суб’єктів забезпечення реалізації права на охорону
здоров’я. Охарактеризовано органи місцевого самоврядування
як суб’єкти забезпечення реалізації права на охорону здоров’я.
Розкрито роль судів і органів прокуратури в забезпеченні реалі-
зації права на охорону здоров’я. Визначено вплив громадських
об’єднань та інших суб’єктів на забезпечення реалізації права на
охорону здоров’я. Визначено форми і методи адміністративно-
правового забезпечення реалізації права на охорону здоров’я.
Розкрито суть адміністративної відповідальності за правопору-
шення у сфері охорони здоров’я. Досліджено зарубіжний досвід
правового забезпечення реалізації права на охорону здоров’я.
Визначено тенденції і перспективи розвитку адміністративно-
правового забезпечення реалізації права на охорону здоров’я.

Шифр НБУВ: РА448494

Держава та право. Юридичні науки 
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2.Х.696. Державна підтримка системи охорони здоров’я в
Україні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02
/ А. О. Лебедєв; Класичний приватний університет. – Запо-
ріжжя, 2021. – 20 с.: рис. – укp.

Поглиблено теоретичні засади формування та реалізації дер-
жавної підтримки системи охорони здоров’я. Уточнено понятій-
ний апарат науки державного управління в системі охорони здо-
ров’я. Розкрито зміст державної підтримки системи охорони здо-
ров’я, визначено стратегічні напрями та основні механізми її
реалізації. Розроблено науково-практичний підхід до вдоскона-
лення організаційного механізму державного управління охоро-
ною здоров’я. Запропоновано шляхи вдосконалення Концепції
розвитку системи громадського здоров’я. Обгрунтовано Програ-
му державних гарантій надання громадянам України безкоштов-
ної медичної допомоги. Розкрито загальні підходи до формуван-
ня цілісної системи моніторингу в системі охорони здоров’я,
зокрема системи моніторингу якості медичної допомоги, громад-
ського моніторингу та генетичного моніторингу.

Шифр НБУВ: РА448493
2.Х.697. Організаційно-правові засади управління клінічни-

ми дослідженнями: монографія / О. В. Козирєва, Р. В. Са-
гайдак-Нікітюк, Д. Р. Зоідзе, Н. В. Глєбова, В. І. Ковальова,
Т. А. Коляда, К. С. Світлична; Національний фармацевтичний
університет. – Харків: Вид-во Іванченка І. С., 2021. –
309 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено організаційно-правові аспекти управління клініч-
ними дослідженнями. Охарактеризовано методи забезпечення
дотримання правил належної клінічної практики й етично-пра-
вового захисту учасників клінічного дослідження. Розкрито
проблеми впровадження ефективних систем якості, використан-
ня інструментів управління ризиками, аспекти побудови інфор-
маційно-комунікаційного забезпечення. Розглянуто підходи до
поводження з медичними відходами. Увагу приділено питанням
нормативного регулювання проведення таких досліджень на те-
риторії України.

Шифр НБУВ: ВА851927
2.Х.698. Medical law basics: book of diagrams: learning guide

for foreign students of med. univ. / O. Hrin. – Uzhgorod: PE
Sabov A. M., 2021. – 224 p.: l-diagr. – Бібліогр.: с. 216-
224. – англ.

The educational material is presented in accordance with the
content of the curriculum of the discipline «Medical Law of
Ukraine» for training foreign citizens, specialists of the second
(master’s) educational level «Master of Medicine», qualification
profile «Doctor», field of knowledge 22 «Health»,  specialty 222
«Medicine». The textbook is also designed for foreign students who
obtain the qualification and educational level «Master of Den-
tistry» qualification profile «Dentist» specialty 221 «Dentistry»,
students majoring in «Law», specialty «Law», graduate students
(interns) and teachers specified specialties of higher educational
institutions and faculties. Problem of legal regulation of relations
in the field of health care is becoming extremely important at the
following stage of Ukrainian society development. Its relevance is
significantly increasing in the context of medical reform, namely
the transformation of primary care, optimization of the network of
medical institutions, the introduction of electronic health care and
reform of the emergency medical care system. This problem is
especially acute at the current stage of transformation of the health
care system, which will relate to the legal regulation of secondary
and tertiary care providers, autonomy of all health care facilities,
the formation of hospital districts and the introduction of a state-
guaranteed package of medical services. All of these issues require
detailed legal regulation.

Шифр НБУВ: ІВ228580

Правове регулювання у сфері
соціального забезпечення

2.Х.699. Адміністративно-правові засади реалізації соціаль-
ної функції держави: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07 / І. М. Ткаченко; Західноукраїнський нац. ун-т. –
Тернопіль, 2021. – 20 с. – укp.

Визначено зміст соціальної функції та її місце серед інших
функцій держави. Розглянуто поняття «функція держави»,
«ознаки функції держави», запропоновано вдосконалене визна-
чення поняття функції держави. Окреслено ознаки соціальної
функції держави. Висвітлено складові елементи адміністратив-
них правовідносин у сфері соціального захисту громадян. Уза-
гальнено, що зміст адміністративних правовідносин у сфері со-
ціального захисту громадян включає в себе суб’єктивне юридич-
не право, якому кореспондує активний юридичний обов’язок
державних органів. Розкрито систему та повноваження суб’єктів
забезпечення реалізації соціальної функції держави. Досліджено
поняття «державний орган», «ознаки державного органу», «пра-
вовий статус державного органу» як сукупність трьох блоків:
цільового, який включає в себе мету створення, функції та зав-
дання; структурно-організаційного, що містить порядок створен-
ня, функціонування та ліквідації; компетенційного, який скла-

дається з державно-владних повноважень, предмета відання й
особливої юридичної відповідальності. Розглянуто завдання та
повноваження державних органів у сфері реалізації соціальної
функції держави. Окреслено розуміння правових засад та інст-
рументів реалізації соціальної функції держави. Обгрунтовано
підстави класифікації нормативно-правових актів, що регулюють
реалізацію соціальної функції держави, яку можливо класифіку-
вати. Здійснено загальну характеристику адміністративних про-
цедур у сфері забезпечення прав осіб з інвалідністю та проана-
лізовано їх за окремими напрямами і стадіями. Виокремлено
систему адміністративних процедур пенсійного забезпечення як
напряму реалізації соціальної функції держави. Проведено ана-
ліз системи адміністративних процедур у сфері соціального за-
хисту ветеранів АТО / ООС і членів їх сімей. Окреслено пріо-
ритетні напрями вдосконалення діяльності державних органів.
Запропоновано конкретні зміни національного механізму щодо
реалізації соціальної функції держави.

Шифр НБУВ: РА448288
2.Х.700. Право соціального захисту: навч.-метод. посіб.

/ М. І. Боднарук, О. Я. Орловський, А. В. Бурка; Черні-
вецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Чернівец.
нац. ун-т ім. Ю. Федьковича: Рута, 2021. – 183 с. – Бібліогр.:
с. 141-183. – укp.

Розкрито основні механізми захисту права людини на соціаль-
ний захист. Досліджено організаційно-правові форми та види
соціального забезпечення, практичні механізми їх застосування.
Проаналізовано систему пенсійного забезпечення, умови призна-
чення та механізми здійснення пенсійних виплат. Охарактеризо-
вано умови матеріального забезпечення у системі соціального
страхування, а також порядок призначення та виплати держав-
них соціальних допомог, визначено форми та порядок надання
соціальних послуг.

Шифр НБУВ: ВА852436
2.Х.701. Формування та реалізація державної політики у

сфері соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій:
автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02
/ В. М. Кривошей; Інститут підготовки кадрів державної
служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 20 с.: рис. – укp.

Обгрунтовано теоретичні основи, особливості формування і
реалізації державної політики соціально-психологічної адаптації
учасників бойових дій (УБД) як важливого складника соціаль-
ної стабільності та національної безпеки, та розробці практичних
рекомендацій щодо її модернізації в Україні. Запропоновано
комплексний механізм формування і реалізації державної полі-
тики у сфері соціально-психологічної адаптації УБД, удоскона-
лено категорійно-понятійний апарат дослідження дисертації та
здійснено структурно-функціональний аналіз системи соціально-
психологічної адаптації УБД в умовах євроатлантичної інтегра-
ції України. Зокрема, обгрунтовано теоретичні засади формуван-
ня і комплексний механізм реалізації державної політики соці-
ально-психологічної адаптації УБД як системи взаємопов’яза-
них, послідовних управлінських рішень, які формуються і реалі-
зуються органами публічної влади та об’єднані метою ліквідації
наслідків посттравматичного синдрому в УБД і їх повного залу-
чення до процесів соціально-економічного та суспільно-політич-
ного розвитку держави, стимулювання активної участі у держа-
вотворчих процесах як важливого складника соціальної стабіль-
ності та національної безпеки в умовах євроатлантичної інтегра-
ції. Удосконалено теоретичну модель соціально-психологічної
адаптації УБД і запропоновано пріоритетні напрями вдоскона-
лення державної політики соціально-психологічної адаптації
УБД в умовах євроатлантичної інтеграції України.

Шифр НБУВ: РА448121
Див. також: 2.С.3, 2.С.31

Фінансове право

2.Х.702. Кодифікація фінансового законодавства в умовах
гармонізації законодавства України: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук: 12.00.07 / І. М. Бондаренко; Запорізький нац.
ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 36 с. – укp.

Здійснено системний аналіз наукових і практичних проблем
кодифікації фінансового законодавства України на сучасному
етапі. Проаналізовано стан і склад системи фінансового законо-
давства, напрями її вдосконалення. Охарактеризовано систему
фінансового законодавства як сукупність законодавчих актів, де-
талізовано особливості процесу її систематизації, що зумовлюється
природою фінансово-правового регулювання. З’ясовано об’єк-
тивні підстави реалізації цього процесу та форми систематизації.
Основну увагу приділено аналізу як самого процесу кодифікації,
так і безпосередньо змісту кодифікованих актів, що спрямовані
на регулювання публічних фінансових відносин. Принциповим
моментом у з’ясуванні ознак кодифікації є характеристика гене-
зи кодифікації, що надана шляхом аналізу кодифікаційних про-
цесів у країнах стародавнього світу, за часів середніх віків, епох
Відродження й Просвітництва та в ХІХ – ХХ ст.

Шифр НБУВ: РА448771
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2.Х.703. Правове регулювання діяльності позабюджетних
державних цільових фондів в Україні: монографія / В. А. Ту-
лянцева; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя: Гельветика,
2021. – 223 с. – Бібліогр.: с. 195-223. – укp.

Досліджено особливості правового регулювання діяльності по-
забюджетних державних цільових фондів. Визначено правову
природу позабюджетних державних цільових фондів в Україні
та здійснено їх класифікацію. Охарактеризовано позабюджетні
фонди як інститут фінансової системи держави. З метою забез-
печення ефективності фінансово-правового регулювання діяльно-
сті позабюджетних державних цільових фондів охарактеризова-
но особливості формування та розподілу коштів Пенсійного фон-
ду України, Фонду соціального страхування України, Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування Ук-
раїни на випадок безробіття, Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб та інших фондів.

Шифр НБУВ: ВА852108
2.Х.704. Фінансово-правове регулювання платіжних систем

в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07
/ М. А. Пожидаєва; Науково-дослідний інститут інформатики
і права, Національна академія правових наук України. – Київ,
2020. – 39 с. – укp.

Наведено нове вирішення наукової проблеми щодо формуван-
ня цілісної концепції фінансово-правового регулювання платіж-
них систем (ПС) в Україні. Системно висвітлено теоретико-ме-
тодологічні засади формування поняття «ПС» як фінансово-пра-
вової категорії, проаналізовано методологію фінансово-правового
аналізу доктринальних підходів до розуміння ПС, досліджено її
генезис і розвиток, виділено основні кваліфікуючі ознаки, сфор-
мульовано визначення ПС України, розкрито співвідношення
поняття «ПС» із суміжними правовими категоріями, визначено
особливості ПС як фінансової інституції, обрунтовано принципи
та функції платіжних систем. Доведено, що функціонування ПС
у складі грошового обігу є об’єктом фінансово-правового регу-
лювання. Розкрито фінансово-правові засади функціонування
ПС в Україні, з’ясовано фінансово-правове визначення націо-
нальної ПС, охарактеризовано види ПС на основі аналізу зако-
нодавств України, зарубіжних країн та міжнародних стандартів,
установлено місце та роль ПС у виконанні бюджетів. Проаналі-
зовано фінансово-правове регулювання застосування платіжних
інструментів, виокремлено основні етапи еволюції їх використан-
ня, охарактеризовано актуальні електронні платіжні інструменти
за законодавством України, виявлено вплив інноваційних фінан-
сових технологій на діяльність ПС у правових аспектах. Розкри-
то фінансово-правові засади здійснення процедури переказу
коштів та визначено її особливості. Висвітлено питання реаліза-
ції публічних фінансових інтересів у платіжному просторі Ук-
раїни в умовах глобалізаційних і євроінтеграційних процесів,
зокрема деталізовано державний нагляд (оверсайт) ПС на пред-
мет виявлення, попередження ризиків і застосування правових
заходів впливу, доведено місце забезпечення безпеки платежів
як засадничого правового принципу захисту ПС, визначено за-
хист прав користувачів ПС за стандартами Європейського Со-
юзу та проаналізовано практику їх реалізації в Україні. 

Шифр НБУВ: РА448120

Бюджетне право

2.Х.705. Кримінологічна характеристика та запобігання не-
цільовому використанню бюджетних коштів, здійснення видат-
ків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених
бюджетних призначень або з їх перевищенням: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д. Ю. Нікітін; Універ-
ситет державної фіскальної служби України. – Ірпінь,
2021. – 20 с. – укp.

На основі історико-правових джерел та теоретичних поглядів
досліджено генезу та сучасний стан наукової розробленості проб-
леми. Визначено соціальну зумовленість кримінальної відпові-
дальності за злочинність, передбачену ст. 210 КК України, та
здійснено її кримінологічний аналіз.

Шифр НБУВ: РА448744
2.Х.706. Правові засади взаємодії України з міжнародними

фінансовими організаціями як складова процесу євроінтеграції
/ І. П. Устинова, А. Р. Кузьмін // Юрид. вісн. Повітр. і
косм. право: Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – 2020. – № 4. –
С. 96-102. – Бібліогр.: 10 назв. – укp.

Мета роботи – дослідження правових аспектів здійснення
державної фінансової діяльності в Україні міжнародними фінан-
совими організаціями, аналіз їх правового статусу, а також
вплив на доходи загального фонду Державного бюджету Украї-
ни. Зроблено висновок, що співробітництво України з міжнарод-
ними фінансовими організаціями сприяє поліпшенню економіч-
ного становища в державі та відкриває можливості залучення
міжнародних фінансових ресурсів, що спрямовані на реалізацію
пріоритетних проектів задля розвитку нашої держави. Обговоре-
но пошук шляхів подолання наявних проблем у співробітництві
України з міжнародними фінансовими організаціями.

Шифр НБУВ: Ж73401

2.Х.707. Процесуальні норми бюджетного права: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / І. І. Яворський; Універ-
ситет державної фіскальної служби України. – Ірпінь,
2021. – 17 с. – укp.

Проведено комплексний аналіз процесуальних норм бюджет-
ного права. Розкрито поняття, суть і особливості процесуальних
норм бюджетного права; визначено коло джерел процесуальних
норм бюджетного права та критерії їх класифікації. На основі
детального наукового аналізу диференційовано процесуальні бю-
джетно-правові норми на види: компетенційні та процедурні.
Досліджено бюджетно-процесуальні правовідносини як форми
реалізації бюджетно-процесуальних норм та визначено ефектив-
ність реалізації процесуальних норм бюджетного права. Обгрун-
товано місце процесуальних бюджетних норм у системі бюджет-
ного права та бюджетного процесу. Охарактеризовано особливо-
сті регламентації та застосування бюджетно-процесуальних норм
у законодавстві деяких іноземних держав. Визначено та проана-
лізовано основні проблеми реалізації процесуальних норм бю-
джетного права, повТязані із формуванням, реалізацією, вико-
нанням та звітуванням державного бюджету.

Шифр НБУВ: РА448643

Правове регулювання державних прибутків

2.Х.708. Засада пріоритетності застосування положень по-
даткового законодавства в правовому механізмі оподаткування:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / М. О. Нікіфо-
рова; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ,
2021. – 19 с. – укp.

Запропоновано одне із перших комплексних досліджень, при-
свячених аналізу пріоритетності застосування положень податко-
вого законодавства як основної засади реалізації положень зако-
нодавства, у якому не лише розкрито зміст пріоритетності, а й
наведено її місце серед інших засад податкового законодавства
України. Визначено підстави та умови її застосування, сферу
застосування, особливості реалізації з огляду на структуру дже-
рел податкового законодавства та відносин у сфері оподаткуван-
ня. Обгрунтовано нові теоретичні та прикладні положення і вис-
новки, сформульовано науково обгрунтовані пропозиції, які на-
далі можуть бути враховані та використані під час законопро-
єктної роботи.

Шифр НБУВ: РА448812
2.Х.709. Правове регулювання місцевих податків та зборів

в умовах децентралізації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07 / А. В. Рижий; Класичний приватний університет. –
Запоріжжя, 2021. – 20 с. – укp.

Визначено суть і правові аспекти поняття децентралізації, зок-
рема фінансової децентралізації; досліджено їх правову генезу.
Розглянуто правову природу місцевих податків та зборів: вио-
кремлено їх види, історичні аспекти виникнення. Встановлено
роль податків та зборів у формуванні доходів місцевих бюдже-
тів. Проаналізовано законодавство України щодо справляння
місцевих податків та зборів в умовах децентралізації. Надано
правову характеристику податку на майно в умовах децентралі-
зації. Розглянуто правові основи справляння єдиного податку в
Україні. Охарактеризовано правову природу та особливості
справляння збору за місця для паркування транспортних засо-
бів. Надано правову характеристику особливостей справляння
туристичного збору. Надано рекомендації з удосконалення зако-
нодавства у сфері правового регулювання проблемних питань
фінансової децентралізації в Україні. Розглянуто можливість за-
провадження міжнародного досвіду справляння місцевих подат-
ків та зборів.

Шифр НБУВ: РА448598
2.Х.710. Правове регулювання непрямого оподаткування в

Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07
/ Н. І. Атаманчук; Західноукраїнський нац. ун-т. – Терно-
піль, 2021. – 36 с. – укp.

Здійснене дослідження – одне з перших комплексних науко-
вих досліджень, присвячених теоретико-правовим і практичним
проблемам правового регулювання непрямого оподаткування, у
якій з’ясовано суть непрямого оподаткування; досліджено понят-
тя та складові непрямого оподаткування, тенденції розвитку та
особливості адміністрування податку на додану вартість, акциз-
ного податку та мита; проаналізовано світовий досвід оподатку-
вання, а також розроблено науково обгрунтовано теоретичні вис-
новки, практичні рекомендації та пропозиції щодо вдосконален-
ня правового регулювання непрямого оподаткування та податко-
вого законодавства, з урахуванням вітчизняного та зарубіжного
досвіду. Запропоновано концептуальні напрями вдосконалення
правового регулювання непрямих податків в Україні, а саме:
узагальнення операцій та об’єктів ПДВ; удосконалення системи
пільг та диференціація ставок ПДВ (запровадження зниженої
ставки ПДВ у розмірі 7 % на вичерпний перелік товарів соці-
альної групи та підвищеної ставки ПДВ для предметів розкоші
у розмірі 25 %); започаткування практики оподаткування безал-
когольних напоїв та кави; започаткування практики маркування
підакцизних нафтопродуктів маркерами акцизного податку;
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оподаткування вивізним митом зернових культур та високолік-
відних продовольчих товарів, таких, як мед, горіхи, лісові гриби
та ягоди; адаптація вітчизняної системи законодавчого обгрунту-
вання справляння непрямих податків до норм та вимог ЄС з
питань гармонізації бази та об’єктів оподаткування, термінології
і податкових ставок; удосконалення контролю за справляння
непрямих податків. Звернено увагу на податкову безпеку як
складову національної безпеки – стан, за якого відбувається
забезпечення реалізації непрямого оподаткування. Розроблено
науково обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного
податкового, митного та бюджетного законодавства на основі
порівняльного аналізу здобутків вітчизняної і зарубіжної право-
вої доктрини та юридичної практики.

Шифр НБУВ: РА448065

Цивільне та торгове право

2.Х.711. Джерела сімейного права: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук: 12.00.03 / В. А. Ватрас; Західноукраїнський нац.
ун-т. – Тернопіль, 2020. – 40 с. – укp.

Досліджено теоретико-правові та прикладні проблеми джерел
сімейного права (ДСП). Виявлено найбільш дискусійні пробле-
ми, що виникають у досліджуваній сфері та запропоновано кон-
кретні шляхи їх вирішення з метою вдосконалення чинного за-
конодавства та практики його застосування. Досліджено поняття
ДСП у теорії права та доктрині сімейного права, загальні та
спеціальні ознаки ДСП, систему ДСП, розкрито їх види за
різними критеріями, генезис ДСП на українських землях, аргу-
ментовано використання синергетичного та інших методів в про-
цесі дослідження їх правової природи. Розглянуто поняття, пра-
вову природу та види нормативно-правових актів, проаналізова-
но особливості закону, підзаконного нормативно-правового акта,
конституції, Цивільного та Сімейного кодексів як джерел сімей-
ного права, інших джерел, які містять державно-правові припи-
си: загальні засади регулювання сімейних відносин, інші прин-
ципи сімейного права, загальновизнані принципи та норми між-
народного права, міжнародні договори, правові акти Європей-
ського Союзу. Увагу приділено дослідженню особливостей ДСП,
які містять соціально-правові приписи, – правовий звичай, ре-
лігійні норми та договори у сімейному праві. Проаналізовано
особливості ДСП, які містять правові позиції, такі як правова
доктрина, правовий прецедент, правові позиції Конституційного
Суду України та Верховного Суду, практика Європейського су-
ду з прав людини.

Шифр НБУВ: РА448118
2.Х.712. Договір контрактації сільськогосподарської про-

дукції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03
/ І. Я. Костів; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефа-
ника. – Івано-Франківськ, 2021. – 18 с. – укp.

Комплексно досліджено договір контрактації сільськогоспо-
дарської продукції. Розглянуто історичні витоки договору кон-
трактації сільськогосподарської продукції та стан його правового
регулювання. Проналізовано юридичну природу договору, місце
договору контрактації в системі цивільно-правових договорів,
спрямованих на реалізацію сільськогосподарської продукції. До-
сліджено такі окремі елементи договору контрактації сільсько-
господарської продукції, як сторони, предмет, форма, зміст та
особливості виконання договору. Сформульовано авторське ви-
значення виробника та заготівельника сільськогосподарської
продукції, як сторін договору контрактації. Досліджено порядок
укладення, зміни й припинення договору контрактації сільсько-
господарської продукції. Проаналізовано основні умови догово-
ру контрактації сільськогосподарської продукції. Висвітлено
правові наслідки невиконання чи неналежного виконання обо-
в’язків сторонами за договором контрактації сільськогосподарської
продукції, а також підстави звільнення від відповідальності.

Шифр НБУВ: РА448629
2.Х.713. Належне здійснення права на забудову земельної

ділянки: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03
/ К. Д. Пономаренко; Нац. ун-т «Одеська юридична акаде-
мія». – Одеса, 2021. – 19 с. – укp.

Зазначено, що дисертація є першим у вітчизняній науці ци-
вільного права спеціальним комплексним дослідженням належ-
ного здійснення права на забудову земельної ділянки. Визначено
зміст понять «забудова» і «право на забудову». Розмежовано
поняття «забудова» та «будівництво», «будівництво» та «рекон-
струкція». Визначено належні підстави та способи набуття права
на забудову згідно з цивільним законодавством та з’ясовано
необхідний обсяг цього права для подальшого його належного
здійснення. Сформовано науково обгрунтовану систему умов на-
лежного здійснення права забудови земельної ділянки. Проана-
лізовано правову конструкцію самочинного будівництва як фор-
ми неналежного здійснення права на забудову. Визначено та
критично розглянуто основні проблеми вітчизняного законодав-
ства в галузі регулювання здійснення права на забудову та на-
буття права власності на об’єкти будівництва. На основі сучас-
них тенденцій розвитку правових відносин з реалізації суб’єк-

тивного права на забудову визначено напрями наукового дослі-
дження та перспективи вдосконалення правового регулювання
відносин з реалізації права на забудову.

Шифр НБУВ: РА448862
2.Х.714. Правочини з вадами волі: проблеми теорії та

практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03
/ Р. В. Алексій; Приватний ВНЗ «Університет Короля Дани-
ла». – Івано-Франківськ, 2020. – 18 с. – укp.

Здійснено огляд вітчизняної та зарубіжної наукової літерату-
ри, пов’язаної з відображенням правової природи правочину з
вадами волі, проведено аналіз історичного генезису цієї катего-
рії. Запропоновано обгрунтовані пропозиції для внесення змін і
вдосконалення цивільного законодавства щодо правового регу-
лювання правочинів із вадами волі. Проаналізовано феномен
вади волі. Наголошено, що цей термін не є достатньо дослідже-
ним. Здійснено спробу виявлення особливостей вади волі у пра-
вочинах, вчинених юридичною особою. Досліджено актуальні
проблеми класифікації правочинів із вадами, запропоновано ав-
торську класифікацію правочинів із вадами волі. Розглянуто
категорію зловживання свободою договору, а також ознаки цієї
правової категорії. Виснувано, що в деяких випадках зловжи-
вання свободою договору може виступати вадою волі та стати
причиною укладення правочину з вадами волі.

Шифр НБУВ: РА445061
2.Х.715. Приватноправове регулювання особистих немайно-

вих відносин у сфері надання медичної допомоги: автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Г. А. Миронова; Нац.
академія правових наук України, Науково-дослідний інститут
приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бур-
чака. – Київ, 2020. – 36 с. – укp.

Проведено комплексне дослідження теоретичних і практичних
аспектів правового регулювання особистих немайнових відносин
у сфері надання медичної допомоги на засадах диспозитивності
та вільного волевиявлення їх учасників. Розроблено концепцію
особистої автономії у сфері надання медичної допомоги з вио-
кремленням нових закономірностей і взаємозв’язків в об’єкті
дослідження. Розкрито правову природу особистого немайнового
права фізичної особи на інформовану добровільну згоду на ме-
дичне втручання, визначено цивільно-правові засади надання ме-
дичної допомоги без процедури одержання згоди. Обгрунтовано
можливість застосування у цій сфері зобов’язань із немайновим
змістом. З’ясовано правові умови та межі приватної автономії
лікаря. Встановлено особливості приватноправового регулюван-
ня особистих немайнових відносин у сфері надання медичної
допомоги за участю фізичних осіб із вадами волі.

Шифр НБУВ: РА445698
2.Х.716. Сімейне право: навч.-метод. посіб. / Н. М. Проць-

ків, Н. Д. Гетьманцева; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича:
Рута, 2021. – 139 с. – укp.

Навчально-методичний посібник «Сімейне право» підготовле-
ний з урахуванням положень сімейного законодавства для про-
ведення зі студентами юридичних факультетів занять із сімейно-
го права, а також призначений для самостійної роботи студентів
при вивченні даного курсу. Метою проведення практичних за-
нять є розвиток у студентів навичок і вмінь аналізувати життєві
ситуації з юридичної точки зору. При підготовці посібника вра-
ховано зміни, внесені в сімейне законодавство, а також перспек-
тиви й основні напрямки його розвитку та вдосконалення.

Шифр НБУВ: ВА852603
2.Х.717. Цивільне право (особлива частина): навч. посіб.

/ уклад.: Н. М. Процьків, В. М. Никифорак, О. В. Кіріяк,
А. В. Бурка, С. В. Галкевич; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія
Федьковича. – Чернівці: ЧНУ ім. Юрія Федьковича: Рута,
2021. – 303 с. – Бібліогр. с. 287-303. – укp.

Наведено методичні вказівки до вивчення курсу, практичні
завдання (казуси), розроблені з урахуванням судової практики.

Шифр НБУВ: ВА852660
2.Х.718. Цивільне право і процес: витоки, здобутки та

перспективи розвитку: [збірник], матеріали міжнародної науко-
во-практичної конференції, 18 – 19 груд. 2020 р.. Ч. 1
/ ред.: Н. С. Кузнєцова, А. Б. Гриняк, О. О. Кот,
О. В. Кохановська, В. В. Носік, Ю. Д. Притика, М. М. Хо-
менко; Національна академія правових наук України. – Київ,
2020. – 175 с. – укp.

Висвітлено окремі аспекти реалізації права на землю за ци-
вільним законодавством. Досліджено цивільно-правові аспекти
регулювання відносин, учасники яких зазнали домашнього на-
сильства. Розглянуто штучний інтелект як об’єкт цивільного
права. Проаналізовано фраудаторний договір як фіктивний пра-
вочин. Висвітлено проблемні питання захисту права особи на
житло в аспекті судової практики. Досліджено проблеми реалі-
зації права на охорону здоров’я у призмі медичної реформи в
Україні. Проаналізовано вплив глобалізації на розвиток інтелек-
туальної власності.

Шифр НБУВ: В358681/1
2.Х.719. Цивільне право і процес: витоки, здобутки та

перспективи розвитку: [збірник], матеріали міжнародної науко-
во-практичної конференції, 18 – 19 груд. 2020 р. Ч. 2 / ред.:
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Н. С. Кузнєцова, А. Б. Гринюк, О. О. Кот, О. В. Коханов-
ська, В. В. Носік, Ю. Д. Притика, М. М. Хоменко; Націо-
нальна академія правових наук України. – Київ, 2020. –
159 с. – укp.

Охарактеризовано довірчу власність як альтернативний спосіб
забезпечення виконання зобов’язань. Окреслено цивільно-право-
ві перспективи забезпечення гарантій за державними цінними
паперами. Розглянуто шляхи вдосконалення механізму судового
контролю за виконанням рішень у цивільному процесі України.
Висвітлено окремі теоретико-правові аспекти підходів до харак-
теристики методів цивільно-процесуального регулювання. Наве-
дено значення принципів цивільного судочинства та основні під-
ходи до їх системного застосування в нормотворчій діяльності.
Визначено статус присяжних у цивільному процесі України.
Проаналізовано загальноєвропейський інститут обмеження у ци-
вільних справах.

Шифр НБУВ: В358681/2
2.Х.720. Цивільне право України: посіб. для підгот. до

зовніш. незалеж. оцінювання / Є. О. Харитонов, І. В. Дави-
дова, Н. Ю. Голубєва, О. І. Сафончик, О. І. Харитонова,
А. Р. Чанишева, Н. С. Адаховська, І. Г. Бабич, О. М. Бер-
наз-Лукавецька, В. О. Гончаренко, С. В. Завальнюк,
В. М. Зубар, О. М. Калітенко, Ю. В. Кривенко, М. В. Ма-
тійко, К. Г. Некіт, О. С. Омельчук, Ю. Г. Орзіх, М. О. Тка-
лич, В. І. Токарева, Б. В. Фасій, В. А. Ващак, Л. І. Галупо-
ва, І. В. Мартинюк, Ю. Є. Зінкевич, В. М. Орзіх, К. І. Спа-
сова, Ю. О. Толмачевська; ред.: Є. О. Харитонов, І. В. Дави-
дова. – Одеса: Гельветика, 2021. – 387 с. – укp.

Викладено поняття та предмет цивільного права як галузі
права, наведено його принципи та систему. Встановлено джерела
цивільного права, цивільні правовідносини. Визначено поняття
фізичних та юридичних осіб як суб’єктів цивільних правовідно-
син, об’єкти цивільних прав. Розглянуто правочини, представ-
ництво в цивільному праві, строки та терміни в цивільному
праві, позовну діяльність, особисті немайнові права фізичної
особи. Акцентовано увагу на різних аспектах правах власності
та захисті цих прав. Увагу приділено речовим правам на чуже
майно, праву інтелектуальної власності, авторському та суміж-
ним правам. Викладено положення про забов’язання, наведено
пов’язані з ним питання. Увагу приділено договорам і недого-
вірним забов’язанням. Розкрито окремі питання спадкування.
Посібник призначено для підготовки до другого блоку «Право»
вступних випробувань, що проводяться з використанням органі-
заційно-технологічних процесів здійснення ЗНО для вступу на
другий (магістерський) рівень вищої освіти та підготовлено від-
повідно Програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і
науки України від 08 квітня 2021 р.

Шифр НБУВ: ВС68469
2.Х.721. Цивільні правовідносини з надання послуг в

умовах цифровізації: монографія / І. І. Світлак;
Західноукраїнський нац. ун-т. – Тернопіль: Університетська
думка, 2021. – 343 с. – Бібліогр.: с. 307-343. – укp.

Досліджено проблемні аспекти правового регулювання відно-
син з надання послуг в умовах цифровізації. Проаналізовано
значний обсяг нормативних та наукових джерел у даній сфері,
з’ясовано вплив процесів цифровізації на відносини з надання
послуг. Розглянуто зміни структурних елементів цивільних пра-
вовідносин під впливом цифровізації. Охарактеразовано дина-
мічність суб’єктного складу цивільних правовідносин під впли-
вом цифрових технологій. Досліджено європейський досвід пра-
вового регулювання цивільних правовідносин з надання послуг
в аспекті цифровізації. Висвітлено гармонізацію національного
законодавства у сфері цивільно-правового регулювання надання
послуг до європейських стандартів в умовах цифровізації.
Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення чинного
законодавства.

Шифр НБУВ: ВА852392
2.Х.722. Цивільно-правова відповідальність держави Украї-

на перед суб’єктами підприємницької діяльності: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. І. Ольшанченко; Нац.
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. –
20 с. – укp.

Досліджено нормативні і наукові підходи до визначення дер-
жави як учасника цивільних правовідносин. Встановлено умови
участі держави в охоронних цивільних правовідносинах як суб’-
єкта відповідальності. Обгрунтовано, що у цивільних правовід-
носинах з відшкодування шкоди, завданої підприємцям, держава
Україна реалізовує свою правосуб’єктність через органи держав-
ної влади їх посадових чи службових осіб. Визначено майнову
основу цивільно-правової відповідальності держави Україна пе-
ред суб’єктами підприємницької діяльності. Ретельному аналізу
піддано підстави відповідальності держави Україна за порушен-
ня прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері договірних
відносин, зокрема на переддоговірній стадії та на стадії розвитку
власне договірних відносин. Увагу приділено розгляду підстав і
порядку цивільно-правової відповідальності держави Україна пе-
ред суб’єктами підприємницької діяльності за цивільно-правові
делікти, вчинені, зокрема в ході антитерористичної операції або
операції Об’єднаних сил. Розглянуто порядок відповідальності

держави України перед підприємцями за нормативно-правові ак-
ти, а також акти правозастосування, в тому числі судові рішення.

Шифр НБУВ: РА448609

Майнове право

2.Х.723. Майнові права як об’єкти заставних відносин
(порівняльні аспекти): автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.03 / Ф. А. Ріш; НАН України, Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького. – Київ, 2020. – 20 с. – укp.

На основі порівняльно-правового аналізу української та захід-
ноєвропейської цивілістичних доктрин романо-германської систе-
ми права обгрунтовано цивільно-правовий механізм створення
об’єктів цивільних прав, які передбачено ст. 177 ЦК України,
та доведено, що не всі майнові права є речовими. Про речовність
таких прав можна говорити тільки в контексті «комплексу май-
нових прав», який формується у процесі капітального будівниц-
тва. Аргументовано правову позицію щодо ст. 190 ЦК України,
згідно з якою, на основі західноєвропейської доктрини власності
(речового права) та відповідно за методом парадигми «речі та
права власності на річ» запропоновано тлумачення явища
«об’єкт цивільного права», яке формується відповідним правом
панування. Заставне право як підстава для заставних відносин
упорядковує (встановлює) відповідну приналежність. Якщо
власність упорядковує приналежність речі, то застава на неру-
хомість (іпотека) упорядковує приналежність іпотечної заборго-
ваності. Обгрунтовано хибність регулювання в сучасному укра-
їнському праві застави положеннями зобов’язального права.

Шифр НБУВ: РА445099
2.Х.724. Правове регулювання використання чужого майна

у сфері господарювання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.04 / А. В. Подоляк; Донецький нац. ун-т ім. Василя
Стуса. – Вінниця, 2020. – 20 с. – укp.

Конкретизовано ознаки чужого майна у сфері господарювання
та запропоновано визначення такого майна. Здійснено розмежу-
вання понять користування майном та використання майна. За-
пропоновано визначення поняття використання чужого майна у
сфері господарювання. Обгрунтовано положення щодо правової
основи, загальних засад (принципів) використання чужого май-
на у сфері господарювання та правового режиму такого майна.
Увагу приділено аналізу основних і додаткових правових титу-
лів використання чужого майна у сфері господарювання, на
підставі чого зроблено висновки щодо права господарського від-
ання, права оперативного управління, використання майна на
праві оренди, концесії, лізингу, сервітуту. Додатково обгрунто-
вано положення щодо права оперативного використання чужого
майна. Досліджено та конкретизовано підстави та способи захис-
ту прав на використання чужого майна у сфері господарювання,
а також підстави та форми господарсько-правової відповідально-
сті користувача чужого майна. На підставі проведеного дослі-
дження запропоновано внести зміни до ГК України та низки
законів України.

Шифр НБУВ: РА445626
2.Х.725. Правові та організаційні засади створення і діяль-

ності ОСББ / Б. С. Щербина, О. О. Бузун // Юрид. вісн.
Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – 2020. –
№ 4. – С. 117-121. – Бібліогр.: 8 назв. – укp.

Мета роботи – дослідити нормативно-правове забезпечення
створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартир-
них будинків (ОСББ). Обговорено поняття та формування влас-
ності в Україні; історичний розвиток власності; базові норматив-
но-правові акти; оцінка створення об’єднань.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.726. Розпорядження майном, що перейшло у власність

держави, як ефективний чинник розвитку митної політики:
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / В. С. Князєв;
Університет митної справи та фінансів. – Дніпро, 2021. –
30 с. – укp.

Здійснено комплексне та системне дослідження розпоряджен-
ня майном, що перейшло у власність держави, як ефективного
чинника розвитку митної політики. Суб’єктів правовідносин що-
до розпорядження майном, яке перейшло у власність держави,
класифіковано залежно від способу розпорядження шляхом вио-
кремлення: суб’єктів правовідносин, діяльність яких пов’язана
із реалізацією майна, що перейшло у власність держави, через
електронну торгову систему; суб’єктів правовідносин, діяльність
яких пов’язана із реалізацією майна, що перейшло у власність
держави, на підставі договору комісії; суб’єктів правовідносин,
діяльність яких пов’язана із безоплатною передачею майна, що
перейшло у власність держави; суб’єктів правовідносин, діяль-
ність яких пов’язана із переробкою, утилізацією, знищенням
майна, що перейшло у власність держави. Висвітлено теоретико-
правові засади механізму реалізації товарів на митному аукціоні
шляхом визначення електронної торгової системи як основи про-
ведення митного аукціону, виокремлення суб’єктів правовідно-
син, які беруть участь у проведенні митного аукціону, дослі-
дження об’єктів, які може бути реалізовано на митному аукціоні
та встановлення процедури проведення митного аукціону.
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Досліджено якісно-змістовні ознаки застосування переробки то-
варів та транспортних засобів комерційного призначення як спо-
собу розпорядження майном, якого набуто державою на підставі
застосування положень митного законодавства. Виокремлено ха-
рактерні ознаки, які притаманні утилізації та знищенню як спо-
собам реалізації майна: це способи реалізації, яких може бути
застосовано до товарів і транспортних засобів, що відповідають
визначеним законом критеріям; їх застосування є можливими
внаслідок прийняття акта оцінки, обліку та передавання майна;
учасниками процедури утилізації та знищення обов’язково є чле-
ни комісії або делеговані ними суб’єкти; дії, що становлять зміст
утилізації та знищення, можуть різнитися залежно від якісних
ознак товару тощо. Окреслено концептуальні засади розвитку
інституту розпорядження майном, що перейшло у власність дер-
жави, через характеристику факторів, що впливають на змістов-
не наповнення митної політики; виокремлено принципи реаліза-
ційних процедур у діяльності митних органів та особливості
розпорядження окремими видами майна, виявлено ознаки відпо-
відальності за порушення законодавства в означеній сфері.

Шифр НБУВ: РА447943
2.Х.727. Теоретичні та практичні проблеми права державної

власності та його реалізації: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:
12.00.03 / Н. Б. Москалюк; Західноукраїнський нац. ун-т. –
Тернопіль, 2021. – 36 с. – укp.

Дисертацію присвячено встановленню теоретичних і практич-
них проблем права державної власності та його реалізації у
національній доктрині цивільного права. Встановлено передумо-
ви до наявних проблем та запропоновано шляхи їх вирішення.
Охарактеризовано загальнотеоретичні питання права державної
власності в їх взаємозв’язку з правом власності. Досліджено
шлях встановлення правових засад права державної власності.
Проаналізовано наукові дослідження права державної власності.
Окреслено теоретичні та практичні проблеми набуття прав дер-
жавної власності та визначено перспективи їх вирішення. Увагу
приділено підставам та способам припинення права державної
власності. Розглянуто юридичну природу здійснення права дер-
жавної власності, а також розкрито суть різноманітних категорій
здійснення цього права. Охарактеризовано правові наслідки по-
рушення права державної власності, досліджено особливості за-
стосування цивільно-правових способів захисту права. Розробле-
но конкретні пропозиції та рекомендації з питань удосконалення
правового регулювання права державної власності в Україні.

Шифр НБУВ: РА448693
2.Х.728. Цивільно-правова охорона права власності внут-

рішньо переміщених осіб: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.03 / З. І. Книш; Західноукраїнський нац. ун-т. – Тер-
нопіль, 2021. – 20 с. – укp.

Розглянуто генезис цивільно-правової охорони права власно-
сті внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Розкрито поняття та
надано характеристику цивільно-правової охорони права власно-
сті ВПО. Визначено суб’єктний склад правовідносин власності
зазначеної категорії осіб. Розкрито зміст права власності ВПО.
Охарактеризовано процеси набуття та припинення, визначено
межі здійснення права власності ВПО. Наведено характеристику
суб’єктивного права на захист права власності ВПО. Визначено
цивільно-правові способи захисту права власності зазначеної ка-
тегорії осіб. Охарактеризовано визнання права власності ВПО.
Визначено особливості відшкодування шкоди за втрату права
власності ВПО. На основі системного аналізу положень теорії
цивільного і спадкового права, національного та зарубіжного
законодавства, практики його застосування сформульовано на-
уково обгрунтовані висновки, пропозиції і рекомендації, спрямо-
вані на вдосконалення чинного законодавства у досліджуваній
сфері.

Шифр НБУВ: РА449002

Зобов’язальне право

2.Х.729. Договір управління підприємством як єдиним май-
новим комплексом: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03
/ Т. М. Гнатюк; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. –
Львів, 2020. – 20 с. – укp.

Здійснено перше в Україні комплексне дослідження проблем
цивільно-правового регулювання відносин з управління підпри-
ємством як єдиним майновим комплексом. Обгрунтовано автор-
ське поняття предмета договору управління підприємством як
єдиним майновим комплексом, яким охоплюються матеріальні та
нематеріальні складники єдиного майнового комплексу, а також
конкретні дії (діяльність), повноваження на вчинення яких пе-
редаються установником управління управителеві; договір
управління підприємством як єдиним майновим комплексом на
відміну від домінуючих в юридичній літературі поглядів розгля-
нуто як консенсуальний, моментом виникнення прав і обов’язків
сторін є його укладення в нотаріальній формі; обгрунтовано
доцільність конкретизувати в законодавстві порядок вчинення
дій, які є підставою продовження чинності договору управління
майном на певний строк. Обгрунтовано, що передумовами засто-
сування припинення правовідношення як способу захисту у від-

носинах управління майном є: наявність збитків в установника
управління, в результаті чого він значною мірою втрачає те, на
що розраховував, укладаючи договір; допущено невиконання
стороною обов’язків, наслідком чого є втрата інтересу до вико-
нання договору в іншої; доведено, що припинення виконання
договору управління майном, яке міститься в ст.1044 ЦК Украї-
ни, не конкретизує момент припинення договірних зобовТязань,
який пов’язується з певним юридичним фактом. Підставою при-
пинення відносин за договором управління підприємством як
єдиним майновим комплексом повинен бути підписаний сторона-
ми акт здачі-приймання і здійснення розрахунків між установ-
ником управління і управителем; запропоновано нову редакцію
ч. 1 ст. 1043 ЦК України, а саме: «Управитель, який не виявив
належної турботливості при управлінні майном, наслідком чого
було його втрата або пошкодження, зобов’язаний відшкодувати
установнику управління завдані збитки в повному розмірі, а
вигодо набувачу – доходи у вигляді упущеної вигоди, які б він
отримав згідно з договором управління»; установлено, якщо вар-
тості майна, переданого в управління, недостатньо для відпові-
дальності за зобов’язаннями перед третіми особами, субсидіарну
відповідальність несе управитель власним майном. Майно може
бути об’єктом стягнення. На нематеріальні активи стягнення мо-
же здійснюватися в сукупності як на складовий елемент єдиного
майнового комплексу підприємства. Набуло подальшого розвит-
ку положення, що підприємство як єдиний майновий комплекс
є цілісним об’єктом цивільно-правових відносин. 

Шифр НБУВ: РА445421
2.Х.730. Механізми державного регулювання розвитку дер-

жавно-приватного партнерства в Україні: автореф. дис. ... д-ра
наук з держ. упр.: 25.00.02 / В. В. Круглов; Національна
академія державного управління при Президентові України. –
Харків, 2020. – 40 с.: рис. – укp.

Увагу приділено поглибленню теоретико-методологічних засад
і концептуальних підходів до вдосконалення механізмів держав-
ного регулювання розвитку державно-приватного партнерства
(ДПП) в Україні з метою підвищення конкурентоспроможності
держави, зростання якості інфраструктурних послуг та ефектив-
ності використання бюджетних коштів. Запропоновано відповід-
ні наукові положення, підходи та рекомендації щодо їх практич-
ного впровадження в діяльність органів державної влади Украї-
ни. Досліджено суть і соціально-економічну та правову природу
ДПП в умовах сучасних суспільних відносин. Узагальнено ос-
новні принципи та моделі ДПП на основі аналізу світового до-
свіду. Визначено механізми регулювання ДПП. Виділено та кла-
сифіковано ризики держави та приватного власника у проєктах
ДПП. Обгрунтовано підходи до політики формування та розвит-
ку ДПП. Виявлено умови розвитку системи ДПП у секторі без-
пеки та в системі міжмуніципального співробітництва в умовах
децентралізації влади. Проведено оцінювання економічного й ор-
ганізаційного механізмів розвитку ДПП в Україні. Розроблено
концептуальні підходи до державного регулювання розвитку ор-
ганізаційного механізму ДПП.

Шифр НБУВ: РА445132
2.Х.731. Особисті види забезпечення виконання зобов’язан-

ня: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Л. С. Ши-
мон; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків,
2021. – 20 с. – укp.

Досліджено теоретичні та практичні проблеми особистих по-
йменованих і непойменованих видів (способів) забезпечення ви-
конання зобов’язання. Обгрунтовано, що механізм дії таких за-
безпечувальних правових конструкцій, як забезпечувальна цесія,
факторинг, делькредере, аваль, державна (місцева) гарантія,
спираючись на обов’язок третьої особи виконати порушене бор-
жником зобов’язання на вимогу кредитора, відповідає ознакам
особистих непойменованих видів забезпечення виконання зобо-
в’язання. Згідно з положеннями ч. 2 ст. 546 ЦК України вони
можуть застосовуватись учасниками договірних відносин як «ін-
ші» види забезпечення нарівні з традиційними особистими спо-
собами забезпечення виконання зобов’язань – порукою та га-
рантією. Констатовано, що основною ознакою особистих видів
забезпечення виконання зобов’язання виступає наявність у них
забезпечувального джерела у вигляді обов’язку третьої особи
(поручителя, гаранта, страховика, комісіонера, аваліста тощо)
виконати порушене боржником зобов’язання на вимогу кредито-
ра. Відсутність такого джерела в неустойки та завдатку не надає
змоги віднести останні до особистих забезпечень.

Шифр НБУВ: РА450425
2.Х.732. Правове регулювання договору медичного страху-

вання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03
/ Н. М. Петечел; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Сте-
фаника. – Івано-Франківськ, 2021. – 18 с. – укp.

Комплексно досліджено договор медичного страхування. Ви-
значено передумови становлення та розвитку договірних відно-
син з медичного страхування та стан їх правового регулювання.
Визначено місце договору медичного страхування в системі ци-
вільно-правових договорів України. Досліджено такі окремі еле-
менти договору медичного страхування, як сторони, істотні умо-
ви, форма, зміст та особливості виконання договору. З’ясовано
суть страхового ризику у договірних зобовТязаннях з медичного
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страхування. Сформульовано авторське визначення договору ме-
дичного страхування, а також страховика та страхувальника як
сторін договору медичного страхування. Проаналізовано поря-
док укладення, зміни й припинення договору медичного страху-
вання. Висвітлено правові наслідки невиконання чи неналежного
виконання обовТязків сторонами за договором медичного стра-
хування. За результатами проведеного наукового дослідження
сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення цивільно-
го законодавства України.

Шифр НБУВ: РА448628

Авторське та винахідницьке (патентне) право

2.Х.733. Авторське право: навч. посіб. для студентів спец.
073 – менеджмент / В. П. Іващенко, Ю. С. Пройдак,
І. М. Фріман, Є. М. Фріман; Національна металургійна ака-
демія України. – Дніпро: Акцент ПП, 2021. – 140 с. –
Бібліогр.: с. 135-140. – укp.

Викладено поняття авторського прав, його предмет, функції і
джерела. Розглянуто суб’єкти, об’єкти та зміст авторського пра-
ва. Відображено зміст майнових і немайнових прав авторів, під-
стави обмеження авторських прав. Розглянуто строк чинності
авторського права, порядок реєстрації та поняття презумпції
авторського права. Проаналізовано поняття, зміст та види автор-
ських договорів, сторони авторських договорів. Визначено по-
няття суміжних прав, об’єкти та суб’єкти суміжних прав, під-
стави виникнення суміжних прав, а також правові основи захис-
ту авторського та суміжних прав, міжнародні аспекти охорони
авторського та суміжних прав.

Шифр НБУВ: ВА852674
2.Х.734. Вільне використання творів у цифровому середо-

вищі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03
/ В. М. Троцька; Національна академія правових наук Украї-
ни, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності. –
Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Розроблено науково-теоретичні засади та практичні рекомен-
дації щодо необхідності законодавчого врегулювання відносин,
пов’язаних з вільним використанням творів у цифровому сере-
довищі. Розкрито поняття й ознаки «вільного використання тво-
рів», «обмеження майнових прав», «цифрове середовище». Ви-
значено зміст правовідносин, що виникають у цьому середовищі,
надано практичні рекомендації щодо розмежування вільного ви-
користання творів від порушення авторського права. Підготов-
лено рекомендації та надано пропозиції стосовно удосконалення
законодавства України у сфері авторського права та суміжних
прав.

Шифр НБУВ: РА448480
2.Х.735. Конституціоналізація інтелектуальної власності в

умовах інформаційного суспільства і економіки знань: автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Н. В. Бочарова; Націо-
нальний авіаційний університет. – Київ, 2020. – 44 с. – укp.

Досліджено конституціоналізацію права інтелектуальної влас-
ності в умовах інформаційного суспільства й економіки знань.
Проаналізовано історико-правові аспекти матеріально-правового
конституювання права людини на результати творчої діяльності
й інтелектуальну власність і рівні формалізації права на інтелек-
туальну власність у конституційних текстах країн світу. Розкри-
то значення конституційного правосуддя та загальних конститу-
ційно-процесуальних норм для вирішення складних проблем за-
безпечення права інтелектуальної власності. Встановлено, що
конституціоналізація інтелектуальної власності сприяє визначен-
ню інноваційного вектора розвитку в органічному зв’язку з роз-
витком демократичних засад суспільства та забезпечення прав
людини. Сформульовано дефінітивне визначення поняття «кон-
ституціоналізація інтелектуальної власності». В науково-прак-
тичній площині запропоновано доповнення та поправки для
вдосконалення нормативно-правового регулювання інтелектуаль-
ної власності в конституційному і галузевому законодавстві. До-
слідження грунтовано на основі використання конституційно-
правових актів та актів законодавства держав світу, міжнарод-
но-правових актів із прав людини, доктринальних джерел віт-
чизняної та зарубіжної юриспруденції.

Шифр НБУВ: РА445823
2.Х.736. Майнові права інтелектуальної власності як внесок

до статутного капіталу господарських товариств: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Л. Я. Турчин; Львівський
нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 18 с. – укp.

Визначено поняття та правову природу майнових прав інте-
лектуальної власності, їх особливості як виду внеску до статут-
ного капіталу господарських товариств. Обгрунтовано, що май-
нові права інтелектуальної власності є самостійним об’єктом ци-
вільного обороту. Здійснено аналіз порядку внесення майнових
прав інтелектуальної власності до статутного капіталу окремих
видів господарських товариств. Окреслено види господарських
товариств, формування статутного капіталу яких є неможливим
за рахунок майнових прав інтелектуальної власності. Дослідже-
но правову природу договірних правовідносин щодо внесення
майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу

господарських товариств. Зазначено, що правовою формою вне-
сення майнових прав інтелектуальної власності до статутного
капіталу товариств є інвестиційний договір із використанням
конструкцій ліцензійного договору, договору про передання ви-
ключних майнових прав інтелектуальної власності, а також до-
говорів, передбачених для врегулювання корпоративних право-
відносин (договір про створення товариства, засновницький до-
говір, договір про здійснення додаткового внеску тощо). Визна-
чено особливості внесення до статутного капіталу господарських
товариств майнових прав на окремі види об’єктів інтелектуаль-
ної власності. Сформульовано науково обгрунтовані пропозиції
щодо реалізації майнових прав інтелектуальної власності шля-
хом їх внесення до статутного капіталу господарських товариств,
а також рекомендації щодо вдосконалення національного законо-
давства у відповідній сфері.

Шифр НБУВ: РА445155
2.Х.737. Облік об’єктів інтелектуальної власності: моногра-

фія / Г. В. Уманців, І. К. Шушакова; Київський національ-
ний торговельно-економічний університет. – Київ: Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 2020. – 431 с.: рис., табл. – Бібліогр.:
с. 280-344. – укp.

Висвітлено організаційно-методологічні засади відображення
об’єктів права інтелектуальної власності в системі обліку підпри-
ємства. Досліджено зміст процесу комерціалізації об’єктів інте-
лектуальної власності у розрізі його етапів з метою виокремлен-
ня облікової специфіки кожного із них. Проаналізовано інститу-
ціональне забезпечення обліку об’єктів інтелектуальної власно-
сті. Наведено методичні підходи до оцінювання об’єктів інтелек-
туальної власності, а також використання обліково-аналітичної
інформації при прийнятті рішень щодо комерціалізації інтелек-
туальної власності.

Шифр НБУВ: ВА852504

Господарське право

2.Х.738. Господарська правосуб’єктність акціонерних това-
риств: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / О. В. Га-
рагонич; НАН України, Інститут економіко-правових дослі-
джень імені В. К. Мамутова. – Київ, 2020. – 34 с. – укp.

Досліджено історико-правові передумови формування госпо-
дарської правосуб’єктності акціонерних товариств, з’ясовано її
суть і структуру. Проаналізовано та доопрацьовано правовий
механізм виникнення такої правосуб’єктності. З’ясовано харак-
тер та уточнено правову природу відносин між акціонерним то-
вариством і його акціонерами (засновниками). Визначено понят-
тя, форми та порядок реалізації господарської компетенції ак-
ціонерних товариств. Удосконалено положення щодо органів ак-
ціонерного товариства, які здійснюють функції по реалізації йо-
го господарських прав і виконанню господарських обов’язків.
Проаналізовано реалізацію господарської правосуб’єктності ак-
ціонерними товариствами у системі господарських відносин. За-
пропоновано удосконалення положень щодо реалізації господар-
ської правосуб’єктності акціонерних товариств у сферах органі-
заційно-господарських і господарсько-виробничих відносин.
Проаналізовано та доопрацьовано правовий механізм припинен-
ня господарської правосуб’єктності акціонерних товариств. За-
пропоновано пріоритетні напрями вдосконалення чинного зако-
нодавства України про акціонерні товариства.

Шифр НБУВ: РА445030
2.Х.739. Господарське право: навч. практикум / К. Р. Рез-

ворович, О. С. Юнін, М. П. Юніна, О. О. Круглова,
А. С. Ярошенко, О. О. Нагорна; Дніпропетровський держав-
ний університет внутрішніх справ. – Дніпро: Біла К. О.,
2021. – 506 с. – Бібліогр. в кінці тем. – укp.

Оглянуто питання господарського права та законодавства.
Розглянуто питання правового регулювання державного впливу
на господарську діяльність. Визначено юридичні засади обме-
ження монополізму й захисту від недобросовісної конкуренції.
Надано загальну характеристику суб’єктів господарювання. Ви-
значено правовий статус окремих видів суб’єктів господарюван-
ня. Надано визначення правової основи господарювання. Оха-
рактеризовано господарські зобов’язання. Розглянуто поняття
господарський договір. Акцентовано увагу на питаннях: відпові-
дальність суб’єктів господарювання; правове регулювання бан-
крутства; правове регулювання господарсько-торговельної діяль-
ності; правове регулювання фінансової діяльності; правове регу-
лювання зовнішньоекономічної діяльності. Розглянуто питання
захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів.

Шифр НБУВ: ВА852357
2.Х.740. Господарсько-правове забезпечення інноваційного

характеру фармацевтичної діяльності: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.04 / А. В. Останіна; Донецький юридичний
інститут Міністерства внутрішніх справ України. – Кривий
Ріг, 2020. – 20 с. – укp.

Проведено аналіз вітчизняних законодавчих актів щодо націо-
нальної інноваційної системи. Обгрунтовано, що причиною неза-
довільного стану управління інноваційними процесами на фар-
мацевтичному ринку України є недостатнє правове регулювання
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такої діяльності та, як наслідок, невиконання державних гаран-
тій інноваційної діяльності, які закладені в ст. 329 ГК України,
а також відсутність дієвої системи стимулювання такої діяльно-
сті загалом. Запропоновано доповнити Закон України «Про ін-
новаційну діяльність» окремою ст. 18-1 щодо підтримки іннова-
ційної діяльності у фармацевтичній сфері, а також доповнити ст.
2 Закону України «Про лікарські засоби» таким терміном, як
«інноваційний лікарський засіб». У Закон України «Про зов-
нішньоекономічну діяльність» запропоновано внести норму щодо
підтримки вітчизняних експортерів і підвищення конкуренто-
спроможності української фармацевтичної продукції на зовніш-
ніх ринках шляхом скасування обмежувальних строків розра-
хунків за експортними операціями для цього виду продукції.
Наголошено на необхідності сильної й ефективної системи за-
хисту прав інтелектуальної власності як однієї зі складових роз-
витку інноваційної діяльності у фармацевтичній сфері, а також
необхідності створення всіх умов для стимулювання та застосу-
вання інновацій, у тому числі на локальному рівні, зокрема
завдяки застосуванню бізнес моделі «відкритих інновацій».

Шифр НБУВ: РА445047
2.Х.741. Господарсько-правовий механізм розвитку об’єктів

інфраструктури авіаційних перевезень в Україні: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.04 / В. С. Пузікова; Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – укp.

Дисертаційну роботу присвячено питанням удосконалення гос-
подарсько-правового механізму розвитку об’єктів інфраструкту-
ри авіаційних перевезень в Україні. Зауважено, що аеропорт –
це комплексна правова категорія, яка регулюється різними галу-
зями права, а тому необхідно ініціювати прийняття спеціального
Закону України «Про Аеропорти», яким забезпечити цілісне
регулювання цієї галузі. Сучасною інноваційною формою здійс-
нення господарської діяльності визнаються кластерні об’єднан-
ня. Аналіз організаційного та правового забезпечення процесу
кластеризації, зокрема транспортної галузі в Україні, свідчить
про наявні суперечності в запровадженні кластерного підходу до
реалізації державної транспортної політики, які полягають, на-
самперед, у невідповідності змісту діяльності та ролі в цьому
процесі регіональних і місцевих органів влади чинному законо-
давству та нормативно-правовим актам, у невикористанні пере-
ваг кластерного підходу над наявним галузевим у державному
управлінні транспортною галуззю на регіональному рівні. Для
територіальної та міжнародної бізнес-спільноти аеропорт має
стати «центром бізнесу». Для ефективної реалізації аеропорту
як ядра кластерного механізму необхідно прийняти Закон Ук-
раїни «Про економічні кластери», ухвалити «Концепцію ство-
рення кластерів в Україні» та закріпити аеропорт як ядро еко-
номічного транспортно-логістичного кластера на законному рів-
ні. Доцільним є закріплення на законодавчому рівні прав та
обов’язків державного та приватного секторів у регулюванні,
ціноутворенні, субсидіях, права власності та фінансування. За-
провадження змін у нормативно-правовий механізм має бути
спрямовано на функціонування ринкових саморегуляторів, які
тісно пов’язані з функціонуванням механізму державного управ-
ління транзитним потенціалом. На прикладі Міжнародного аеро-
порту «Харків» досліджено спробу державно-приватного парт-
нерства шляхом укладання договору оренди цілісного майнового
комплексу з урахуванням відсутності чіткого правового регулю-
вання та необхідності закріплення на законодавчому рівні осо-
бливостей державно-приватного партнерства. Практичне значен-
ня одержаних результатів полягає в тому, що основні положення
дисертації буде запропоновано до адаптації в діяльності авіа-
транспортних підприємств України, доведено до рівня методич-
них, що надає можливість більш обгрунтовано здійснювати роз-
виток авіаційного транспорту в Україні.

Шифр НБУВ: РА448139
2.Х.742. Господарсько-правовий механізм саморегулювання

будівельної галузі в Україні: монографія / І. М. Курашова;
Національна академія правових наук України, Науково-дослід-
ний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку. –
Харків: Право, 2021. – 174 с. – укp.

Досліджено питання впровадження господарсько-правового
механізму саморегулювання будівельної галузі (БГ) в Україні.
Визначено перспективні шляхи імплементації зарубіжного досві-
ду формування та реалізації саморегулівної моделі БГ, концеп-
туалізації господарсько-правового механізму саморегулювання
БГ через визначення його основних елементів, ознак і принци-
пів, актуалізації проблеми законодавчого регулювання діяльно-
сті саморегулівних організацій і модернізації будівельного зако-
нодавства. Розглянуто формування концептуально важливих ос-
нов співрегулювання, що спроможні в БГ збагатити механізм
чистого саморегулювання та прямого державного регулювання
економіки, певною мірою компенсуючи їх недоліки. Розроблено
пропозиції щодо змін чинного законодавства та прийняття про-
єкту Закону України «Про саморегулівні організації», які нада-
дуть можливість врегулювати відносини, пов’язані з діяльністю
саморегулівних організацій у БГ.

Шифр НБУВ: ВА852146
2.Х.743. Концептуальні засади господарсько-правових засо-

бів забезпечення ефективного використання державних коштів:

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / Я. В. Петрунен-
ко; НАН України, Державна установа «Інститут економіко-пра-
вових досліджень ім. В. К. Мамутова Національної академії
наук України». – Київ, 2021. – 39 с. – укp.

Висвітлено науково-теоретичні, правові та практичні проблеми
застосування господарсько-правових засобів забезпечення ефек-
тивного використання державних коштів. Наведено авторське
визначення таких понять, як «господарсько-правовий засіб за-
безпечення ефективного використання державних коштів», «дер-
жавна підтримка суб’єктів господарювання», «державне креди-
тування суб’єктів господарювання» та інші. Обгрунтовано госпо-
дарсько-правову природу засобів забезпечення ефективного ви-
користання державних коштів, систематизовано відповідні госпо-
дарсько-правові засоби, розроблено класифікацію окремих видів
прямих і непрямих господарсько-правових засобів забезпечення
ефективного використання державних коштів. З метою подаль-
шого удосконалення національного законодавства і практики йо-
го застосування сформульовано пропозиції щодо необхідності
внесення відповідних змін та доповнень до чинного законодав-
ства України, зокрема, до Господарського кодексу України, за-
конів України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», «Про публічні закупівлі»,
«Про державну підтримку сільського господарства в Україні»,
«Про розвиток та державну підтримку малого та середнього
підприємництва в Україні».

Шифр НБУВ: РА448860
2.Х.744. Модернізація принципів системи забезпечення без-

пеки суб’єктів господарювання / І. В. Поліщук // Юрид.
вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. –
2020. – № 4. – С. 150-155. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Мета роботи – в контексті створення єдиної системи забез-
печення безпеки господарської діяльності розглянути та узагаль-
нити різні підходи до визначеності принципів забезпечення без-
пеки суб’єктів такої діяльності як основних висхідних положень,
що створюють правову та економічну базу їх безпечного функ-
ціонування та розвитку. Досліджено питання системного підходу
до ефективного управління безпекою суб’єктів господарювання
через потребу вироблення комплексності модернізованих прин-
ципів та їх подальшого впровадження в сучасне законодавство.
Конкретизовано визначення принципів забезпечення безпеки
суб’єктів господарювання та обгрунтовано необхідність модерні-
зації їх системи відповідно до сучасних умов, загроз та ризиків
здійснюваної суб’єктами господарської діяльності. Обговорено
проблеми пошуку сучасних засобів захисту та інструментів право-
вого регулювання забезпечення безпеки суб’єктів господарювання.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.745. Підстави виникнення корпоративних правовідно-

син: цивільно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.03 / В. В. Сазонов; Національна академія право-
вих наук України, Науково-дослідний інститут приватного права
і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака. – Київ,
2020. – 16 с. – укp.

Здійснено загальний аналіз джерел, присвячених проблемі ви-
никнення корпоративних, зокрема підставам їх виникнення. Роз-
глянуто поняття та суб’єкти корпоративних правовідносин. Роз-
крито механізм правового регулювання корпоративних правовід-
носин. Окремо досліджено договори як підстави виникнення
корпоративних правовідносин, зокрема детально розглянуто за-
сновницький договір, договір про реорганізацію (злиття, приєд-
нання) господарських товариств як підстави виникнення корпо-
ративних правовідносин, надано авторське визначення згаданих
договорів. Розглянуто корпоративний договір, договори про роз-
порядження корпоративними правами, юридичні факти при
спадкуванні корпоративних прав і деякі інші підстави виникнен-
ня корпоративних правовідносин. Сформульовано пропозиції
щодо вдосконалення сучасного цивільного законодавства в ас-
пекті підстав виникнення корпоративних правовідносин.

Шифр НБУВ: РА445031
2.Х.746. Правове врегулювання корпоративних конфліктів

у товариствах з обмеженою відповідальністю: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.03 / А. В. Чайковська; НАН України,
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2020. –
17 с. – укp.

Досліджено правове врегулювання корпоративних конфліктів
у товариствах з обмеженою відповідальністю на основі аналізу
національної законодавчої бази, міжнародно-правових актів, на-
укових праць та судової практики. Здійснено аналіз теоретично-
го обгрунтування корпоративних конфліктів, розглянуто правове
врегулювання корпоративних конфліктів на стадії здійснення
статутної діяльності та на стадії припинення корпоративних від-
носин в товариствах з обмеженою відповідальністю.

Шифр НБУВ: РА445308
2.Х.747. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу (гос-

подарсько-правовий аспект) / Л. В. Мілімко, Д. В. Крейц-
ман // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац.
авіац. ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 143-149. – Бібліогр.:
10 назв. – укp.

Мета роботи – надати характеристику правовому регулюван-
ню фінансового моніторингу і суб’єктам первинного фінансового
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моніторингу, як окремим учасникам господарсько-правових від-
носин; виявити проблеми та внести пропозиції щодо удоскона-
лення правового регулювання їх діяльності. Дослідження прове-
дено з використанням таких методів як аналіз, синтез, порівнян-
ня. Надано характеристику правовому регулюванню фінансового
моніторингу, визначено суб’єкти господарювання, на яких по-
кладено обов’язок із виконання первинного фінансового моніто-
рингу, сформульовано пропозиції до Закону України «Про за-
побігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового знищення». Обговорено
проблеми правового регулювання фінансового моніторингу і роз-
ширення кола суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.748. Товариства з обмеженою та додатковою відпові-

дальністю як суб’єкти цивільного права: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.03 / Р. С. Лукашов; Тернопільський нац.
екон. ун-т. – Тернопіль, 2020. – 20 с. – укp.

Проведено комплексне дослідження правового статусу това-
риств з обмеженою та додатковою відповідальністю як суб’єктів
цивільного права. З’ясовано специфіку правового регулювання
створення та діяльності товариств з обмеженою та додатковою
відповідальністю. Визначено основні новели Закону України
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
Розкрито особливості правового статусу товариств з обмеженою
та додатковою відповідальністю як юридичних осіб приватного
права, визначено їх основні ознаки. Охарактеризовано правові
засади участі у товариствах з обмеженою та додатковою відпо-
відальністю. Встановлено, що право участі в товариствах з об-
меженою та додатковою відповідальністю – це сукупність кор-
поративних прав особи, якими вона наділена внаслідок наявно-
сті у неї частки у статутному капіталі товариств з обмеженою та
додатковою відповідальністю. Визначено правовий статус орга-
нів управління товариствами з обмеженою та додатковою відпо-
відальністю. Окреслено правові механізми прийняття рішень у
товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю. Роз-
крито особливості договірного регулювання діяльності товариств
з обмеженою та додатковою відповідальністю. Запропоновано
авторське визначення зазначеного правочину. Розроблено науко-
во обгрунтовані рекомендації щодо вдосконалення цивільного
законодавства в частині правового регулювання діяльності това-
риств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Шифр НБУВ: РА445169
Див. також: 2.Х.736

Господарські зобов’язання

2.Х.749. Диференціація способів і засобів захисту прав
пацієнтів в Україні / Т. М. Ямненко, Р. М. Овчінніков
// Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац.
ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 128-134. – Бібліогр.:
11 назв. – укp.

Мета роботи – дослідити основні способи та засоби захисту
прав пацієнтів. Узагальнено основні способи та засоби захисту
прав пацієнтів в Україні. Встановлено, що забезпечення прав та
свобод людини, її честі та гідності є головними чинниками ста-
новлення та розвитку суспільства. Так, в умовах демократизації
українського суспільства особливої гостроти набуває питання за-
безпечення та захисту прав пацієнтів. З’ясовано поняття пацієн-
та та його правовий статус; охарактеризовано права пацієнта в
Україні; розглянуто основні способи та засоби захисту їх прав.
Проте питання стосовно їх фактичного забезпечення та додер-
жання є одним із найбільш проблемних та потребує негайного
вирішення через вдосконалення існуючих та запровадження но-
вих механізмів їх захисту, спроможних швидко та ефективно
розв’язувати важливі правові проблеми пацієнтів, спричинені
незнанням, недодержанням, невиконанням чи прямим порушен-
ням особами, які надають медичну допомогу, встановлених дер-
жавою правових приписів, розрахованих на захист прав пацієнтів.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.750. Правове регулювання інвестиційних відносин у

сфері будівництва: цивільно-правовий аспект: автореф. дис. ...
д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Т. Я. Рим; Львівський нац. ун-т
ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 30 с. – укp.

Сформульовано концепцію цивільно-правового регулювання
інвестиційних відносин у будівництві. На підставі аналізу норм
українського законодавства, теоретичних напрацювань учених-
цивілістів обгрунтовано диференціацію видів інвестування в бу-
дівництві за визначеними критеріями, проаналізовано договірні
форми безпосереднього (прямого) залучення інвестицій. Розгля-
нуто засади цієї діяльності за допомогою інститутів спільного
інвестування (пайових і корпоративних інвестиційних фондів),
механізмів інвестування в будівництво житла, які включають
фонди фінансування будівництва та фонди операцій із нерухо-
містю. Увагу приділено порушенню умов інвестиційних догово-
рів та імперативних приписів законодавства, що є підставою
виникнення охоронного правовідношення, в межах якого здій-
снюється захист порушених прав учасників інвестиційної діяль-

ності. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного
інвестиційного законодавства.

Шифр НБУВ: РА448283
2.Х.751. Правовий механізм регулювання здійснення дер-

жавних корпоративних інвестицій: монографія / Н. Р. Бой-
чук; Науково-дослідний інститут правового забезпечення інно-
ваційного розвитку, Національна академія правових наук Ук-
раїни. – Харків: Право, 2021. – 173 с. – укp.

Визначено правові засади механізму реалізації державних
корпоративних інвестицій, установлено способи і засоби удоско-
налення його законодавчого забезпечення. Обгрунтовано змісту
і форму правового закріплення політики державного корпора-
тивного інвестування. Сформульовано низку пропозицій з удо-
сконалення правового забезпечення політики державного корпо-
ративного інвестування.

Шифр НБУВ: ВА852125
2.Х.752. Цивільно-правовий захист прав пацієнтів в Україні:

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. М. Ліснича;
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. –
20 с. – укp.

Уперше проведено комплексне дослідження цивільно-правово-
го захисту прав пацієнтів в умовах розпочатого процесу онов-
лення цивільного законодавства України. Увагу приділено пи-
танням нормативно-правового закріплення прав пацієнтів у між-
народному та національному законодавстві, класифікації прав
пацієнтів, механізму реалізації прав пацієнтів. Досліджено за-
гальні та спеціальні способи захисту прав пацієнтів, а також
форми їх захисту. Сформульовано теоретичні висновки та прак-
тичні пропозиції з удосконалення чинного законодавства Украї-
ни. Розроблено концептуальні положення та загальнотеоретичні
засади ефективного механізму захисту прав пацієнтів у цивіль-
них правовідносинах. Комплексно досліджено способи та форми
захисту прав пацієнтів в цілому, а також в окремих галузях
медицини (при проведенні трансплантації органів і тканин, у
сфері психіатрії, у сферах протидії захворюванню на туберку-
льоз та протидії поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуно-
дефіциту людини (ВІЛ), при проведенні клінічних випробувань
лікарських засобів). Увагу приділено таким перспективним фор-
мам захисту прав пацієнтів, як медіація та звернення до медич-
ного омбудсмана. Запропоновано ряд змін до чинного законодав-
ства України, спрямованих на вдосконалення процесу захисту
прав пацієнтів, а також усунення існуючих колізій у правовому
регулюванні даної сфери правовідносин.

Шифр НБУВ: РА450424
2.Х.753. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів

в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03
/ Г. Б. Яновицька; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. –
Львів, 2021. – 32 с. – укp.

Сформульовано концептуальні засади цивільно-правових засо-
бів захисту прав споживачів. Здійснено аналіз стану наукових
розробок і правозастосовчої практики у сфері регулювання спо-
живчих відносин. Проаналізовано в порівняльному аспекті поло-
ження чинного законодавства у сфері регулювання споживчих
відносин і законодавства ЄС. Досліджено правовий статус учас-
ників споживчих відносин. Правовідносини з участю споживача
класифіковано на: регулятивні, що виникають з укладених дого-
ворів і спрямовані на регламентацію взаємовідносин між продав-
цем (виробником, виконавцем) та споживачем, охоронні, що
виникають із метою захисту порушених суб’єктивних цивільних
прав споживачів. Запропоновано дефініцію «споживчого догово-
ру», виокремлено його ознаки. Досліджено особливості застосу-
вання цивільно-правових способів захисту у споживчих відноси-
нах, здійснено їх класифікацію. Сформульовано пропозиції,
спрямовані на вдосконалення правового регулювання відносин
за участю споживача. Обгрунтовано проєкти положень для вне-
сення змін до чинного Цивільного кодексу України та Закону
України «Про захист прав споживачів».

Шифр НБУВ: РА448281
Див. також: 2.У.254

Інформаційне право

2.Х.754. Кібербезпека та Інтернет речей: правовий аспект
/ В. В. Філінович // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право:
Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 122-
127. – Бібліогр.: 14 назв. – укp.

Мета роботи – дослідити особливості та суть Інтернету речей
та правові можливості захисту такої системи. Досліджено понят-
тя, суть, характеристики Інтернету речей та пов’язаних із ним
аспектів кібербезпеки, вказано на проблеми захисту користува-
чів та надано пропозиції щодо подолання таких проблем. Обго-
ворено питання стосовно щодо пошуку шляхів вирішення проб-
леми забезпечення достатнього рівня кібербезпеки у системі Ін-
тернету речей та необхідності гармонізації вітчизняного законо-
давства щодо захисту персональних даних із міжнародними
стандартами.

Шифр НБУВ: Ж73401
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2.Х.755. Методи та моделі побудови захищеного кіберпрос-
тору: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.05.01
/ Ю. М. Ткач; Національний авіаційний університет. – Київ,
2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню актуального на-
уково-практичного завдання з розробки моделей і методів побу-
дови захищеного кіберпростору й оцінювання рівня його безпе-
ки. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку кіберпростору та
побудови інфраструктури його кіберзахисту, існуючі моделі та
методи забезпечення кіберзахисту, а також шляхи побудови за-
хищеного національного сегмента кіберпростору. Побудовано
концептуальну модель безпеки національного кіберпростору, яка
надає змогу встановлювати силу зв’язків між її складовими та
визначати рівень кібербезпеки. Розроблено метод вибору опти-
мального стандартного функціонального профілю захищеності
кіберпростору, який використовується при створенні системи кі-
берзахисту для врахування максимізації відверненого збитку та
неперевищення допустимих витрат. Розроблено метод оцінки дії
активних і пасивних засобів захисту інформації шляхом побудо-
ви моделі індексу кібербезпеки, яка надає можливість визначити
заходи, які варто вжити в тій чи іншій ситуації з метою підви-
щення рівня безпеки в кіберпросторі. Розроблено п’ятиетапну
функціональну модель захисту кіберпростору, що об’єднує низ-
ку методів і моделей, є циклічною, а тому надає змогу створити
самоналагоджувану систему захисту у кіберпросторі. Одержані
рішення допомагають на практиці будувати сегменти захищеного
кіберпростору.

Шифр НБУВ: РА448148
2.Х.756. Механізми інституціонального забезпечення систе-

ми кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни: автореф.
дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Є. О. Живило;
Національна академія державного управління при Президентові
України. – Харків, 2020. – 19 с.: рис. – укp.

Вперше обгрунтовано сучасні механізми регулювання держав-
ного управління щодо функціонування інституціонального забез-
печення національної системи кібернетичної безпеки, з визначен-
ням системної структури органів державного управління у сфері
кібернетичної безпеки, порядку їх взаємодії в національній сис-
темі кібернетичної безпеки України. Вдосконалено концептуаль-
ні положення, що визначають створення та функціонування ком-
плексного єдиного підходу щодо системи кібероборони, які ма-
ють включати визначення її мети, цілей, принципів, напрямів,
основних завдань, процедур створення та функціонування необ-
хідних організаційних структур, підготовки та ведення дій у
кібернетичному просторі, а також відповідних питань організації
діяльності органів військового управління всіх рівнів, військ
(сил), взаємодії та забезпечення відповідно до завдань, що ви-
конують Міноборони, Збройні сили та Держспецтрансслужба.
Оптимізовано підходи до визначення складових кібероборони,
що надасть змогу підвищити ефективність її функціонування в
інтересах досягнення цілей, визначених перед суб’єктами секто-
ра безпеки й оборони, які забезпечують кібернетичну безпеку
держави. Зазначено, що розроблені результати можуть бути за-
стосовані під час створення єдиної системи кібероборони Украї-
ни з відповідною інфраструктурою одержання й обробки даних
у режимі часу, наближеного до реального. Розвинуто практич-
ний підхід до можливості застосування сил кібероборони у во-
єнному конфлікті в кібернетичному просторі, в межах якого є
активна кібероборона: завчасне проведення прихованого скану-
вання інформаційно-телекомунікаційних систем управління дер-
жави противника з метою виявлення уразливостей телекомуніка-
ційного обладнання; виявлення нових IP-адрес в інформаційно-
телекомунікаційних мережах противника (на вузлах зв’язку, які
розгортаються), уразливостей мережевих конфігурацій телеко-
мунікаційного обладнання; проведення кібердій для виявлення
за демаскуючими ознаками критичної інформаційної інфраструк-
тури держави-агресора. Вдосконалено теоретичний підхід до
оцінки можливості використання зарубіжного досвіду функціо-
нування механізмів державного реагування на сучасні виклики
та загрози інформаційній і кібернетичній безпеці та можливості
його впровадження в державно-управлінську практику України.
Розвинуто теоретичне обгрунтування механізмів нарощування
спроможностей суб’єктами забезпечення воєнної безпеки держа-
ви в кібернетичному просторі, досягнення оперативної сумісності
складових сил кібероборони, планомірний перехід до стандартів
НАТО в організації, озброєнні та підготовці військ (сил), а
також у системі оперативного прийняття рішень.

Шифр НБУВ: РА445134
2.Х.757. Статистичне дослідження стану кіберзахисту кри-

тичної інформаційної інфраструктури України / О. О. Бака-
линський, Ю. І. Циплинський, І. В. Нечаєва, В. О. Дубок
// Електрон. моделювання. – 2021. – 43, № 1. – С. 67-
80. – Бібліогр.: 9 назв. – укp.

Наведено результати виконання доручення прем’єр-міністра
України щодо опитування про стан кіберзахисту, яке було про-
ведено в рамках виконання підготовчих заходів до «Огляду ста-
ну кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, дер-
жавних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо за-
хисту якої встановлена законом». Актуальність даного дослі-

дження зумовлена тенденціями розвитку фреймворку норматив-
но-правових актів з питань кіберзахисту критичної інфраструк-
тури і сфери національної безпеки та оборони, а також невідпо-
відністю реального стану справ із кіберзахисту об’єктів критич-
ної інфраструктури (ОКІ) вимогам державної політики щодо
захисту таких об’єктів від кіберзагроз і кібератак. Розглянуто
практичний досвід проведення статистичного опитування органі-
зацій, які потенційно можуть бути віднесені до ОКІ, на відпо-
відність до вимог нормативно-правових актів із кіберзахисту
об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Шифр НБУВ: Ж14163

Екологічне право

2.Х.758. Актуальні питання стратегії державної екологічної
політики України на період до 2030 року: матеріали круглого
столу, 21 трав. 2021 р., м. Харків / ред.: А. П. Гетьман,
М. В. Шульга; Національна академія правових наук України,
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право,
2021. – 381, [1] с. – укp.

Розглянуто актуальні питання екологічного, земельного й аг-
рарного права України. Проаналізовано готовність законодав-
ства до світового розвитку біоенергетики (на матеріалах Украї-
ни, ЄС і Малайзії). Увагу приділено сталому використанню
земельних ресурсів як умові забезпечення стратегії державної
екологічної політики. Висвітлено науково-правові аспекти між-
секторального партнерства та залучення зацікавлених сторін у
системі державної екологічної політики. Розкрито основні векто-
ри та правові засади стратегії водної політики України. Подано
інформацію щодо адаптації національного законодавства до
стандартів ЄС у сфері охорони об’єктів тваринного світу. Вста-
новлено значення штучного інтелекту для вирішення кліматичної
проблеми. Окреслено тенденції стимулювання розвитку біоенер-
гетики в Україні на засадах сталого розвитку. Розкрито зміст
принципу невтручання держави у здійснення громадянами, юри-
дичними особами та територіальними громадами своїх прав що-
до володіння, користування та розпорядження землею. Визначе-
но роль політико-правових і програмних документів у правовому
регулюванні використання й охорони земель для туризму. Ви-
світлено особливості права на земельну частку (пай) у землях
державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.

Шифр НБУВ: ВА852148
2.Х.759. Захист прав орендаря і орендодавця землі: авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / О. С. Панасюк;
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. –
Київ, 2020. – 20 с. – укp.

Досліджено проблеми захисту прав орендаря й орендодавця
землі, спрямовані на пошук оптимальних шляхів удосконалення
такого захисту та національного законодавства, підвищення
ефективності правозахисної діяльності у сфері земельних відно-
син. Представлено правову характеристику прав орендаря й
орендодавця землі як об’єкта захисту, проведено їх класифіка-
цію на економічні, організаційні й організаційно-економічні.
Проаналізовано зміст захисту прав орендаря й орендодавця зем-
лі. Запропоновано напрями подальшої трансформації правової
основи захисту таких прав. Розглянуто та доопрацьовано меха-
нізм захисту прав орендаря й орендодавця землі, а саме підста-
ви, способи та форми, у яких здійснюється зазначений захист:
конкретизовано підстави захисту, запропоновано класифікацію
способів захисту, уточнено ознаки публічно-правових (юрисдик-
ційних) і приватно-правових (неюрисдикційних) форм захисту.
Увагу приділено засобам захисту прав орендаря й орендодавця
землі та особливостям їх застосування у земельних відносинах.

Шифр НБУВ: РА445017
2.Х.760. Концептуально-правові засади використання зе-

мель для містобудівних потреб: автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук: 12.00.06 / А. І. Ріпенко; Нац. ун-т «Одеська юридична
академія». – Одеса, 2020. – 36 с. – укp.

Робота містить теоретичне узагальнення і нове вирішення на-
укової проблеми у сфері формування концептуального бачення
правового регулювання відносин щодо використання земель для
містобудівних потреб. Розглянуто широке коло загальнотеоре-
тичних проблем правового забезпечення використання земель
для містобудівних потреб. Досліджено юридичне значення зе-
мель України як просторової основи містобудування. Обгрунто-
вано існування інтегрованого правового режиму земель, що ви-
користовуються для містобудівних потреб. Доведено необхід-
ність впровадження в законодавство концепції просторового пла-
нування як передумови використання земель для містобудівних
потреб. Досліджено публічно-правові та приватноправові аспек-
ти використання земель для містобудівних потреб. Аргументова-
но доцільність законодавчого втілення концептуальної ідеї гар-
монізації інтересів усіх зацікавлених сторін у відносинах вико-
ристання земель для містобудівних потреб. Розкрито особливості
використання земельних ділянок для містобудівних потреб на
окремих правових титулах. Проаналізовано науково-практичні
проблеми вирішення (врегулювання) спорів щодо використання
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земель для містобудівних потреб. Здійснено теоретико-правовий
аналіз та класифікацію спорів, що виникають при використанні
земель для містобудівних потреб, досліджено їх процесуально-
процедурні особливості.

Шифр НБУВ: РА448008
2.Х.761. Правові засади використання та охорони земель

для дачного будівництва: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.06 / С. В. Савченко; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – укp.

Здійснено комплексне теоретичне дослідження правових засад
використання й охорони земель для дачного будівництва. Про-
ведено історико-правовий аналіз становлення та розвитку зако-
нодавства, що регулює відносини у сфері використання та охо-
рони земель для дачного будівництва, а також досліджено об’єкт-
но-суб’єктний склад і форми використання земельних ділянок
для дачного будівництва. Визначено поняття земельної ділянки
для дачного будівництва як земельної ділянки, призначеної для
відпочинку громадян, будівництва й експлуатації дачного будин-
ку для використання протягом року для тимчасового перебуван-
ня або постійного проживання з правом вирощування громадя-
нами сільськогосподарських культур для власного споживання.
Охарактеризовано правові форми використання земельних діля-
нок для дачного будівництва, зокрема, індивідуальну та колек-
тивну. Комплексно проаналізовано виникнення та припинення
прав на використання земельних ділянок для дачного будівниц-
тва. Розкрито права та обов’язки суб’єктів щодо використання
цих земельних ділянок. Визначено суть дачного будівництва як
процесу створення на земельній ділянці об’єктів нерухомості,
покликаних забезпечити задоволення потреб громадян у відпо-
чинку. Здійснено науково-теоретичний аналіз правової охорони
земель, які використовуються для дачного будівництва.

Шифр НБУВ: РА448835
2.Х.762. Теоретико-методологічні засади формування та

розвитку фауністичного законодавства: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук: 12.00.06 / В. В. Шеховцов; Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 44 с. – укp.

Висвітлено сучасні проблеми систематизації фауністичного за-
конодавства України. Запропоновано концептуальні рішення що-
до його систематизації й удосконалення з урахуванням міжна-
родно-правових підходів до його формування та практики їх
впровадження. Досліджено окремі правові та філософські аспек-
ти становлення підходів до загального розуміння тварин як
об’єктів правовідносин. Здійснено комплексний аналіз теорети-
ко-правового розуміння тваринного світу як об’єкта еколого-пра-
вового регулювання. На основі аналізу ключових міжнародно-
правових актів регулювання охорони об’єктів тваринного світу
на регіональному й універсальному рівнях міжнародного співро-
бітництва держав у сфері охорони дикої фауни зроблено виснов-
ки про необхідність удосконалення нормативно-правової бази в
цих сферах. Розглянуто шляхи формування системи українсько-
го законодавства про тваринний світ відповідно до європейських
правових принципів його розвитку. Надано загальну характерис-
тику та досліджено такі базові поняття в галузі фауністичного
законодавства, як «тварини», «дикі тварини», «дика фауна»,
«тваринний світ», «об’єкти тваринного світу», «користування»,
«використання», «відтворення», «охорона» тощо. Вивчено існу-
ючі концепції розвитку екологічного законодавства й перспекти-
ви подальшого вдосконалення його структури на основі запропо-
нованої моделі побудови законодавства про тваринний світ. Запро-
поновано двоступеневу модель систематизації екологічного законо-
давства відносно законодавства про тваринний світ: Увагу приді-
лено Фауністичному кодексу України (на рівні уже прийнятих і
розроблених кодифікованих законодавчих актів у формі кодексів
і законів в сфері екологічних суспільних відносин) і Кодексу
законів України про довкілля як другій ланці систематизації.

Шифр НБУВ: РА448607
2.Х.763. Теоретичні проблеми правового забезпечення від-

новлення земель: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.06
/ Т. В. Лісова; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. –
Харків, 2021. – 40 с. – укp.

Здійснено комплексне дослідження актуальних теоретичних
проблем правового забезпечення відновлення земель (ВЗ).
Сформульовано дефініцію поняття «відновлення земель» як пра-
вової категорії, з’ясовано її суть і особливості. Обгрунтовано,
що терміни «відновлення» та «відтворення» не є тотожними.
Розкрито специфіку ВЗ окремих категорій. Охарактеризовано
попередні й основні заходи ВЗ. Досліджено організаційно-пра-
вові заходи, що сприяють ВЗ. Установлено місце правових
норм, що регулюють суспільні відносини у сфері ВЗ, у системі
земельного права. Детально проаналізовано конструкцію «право-
відносини щодо відновлення земель», з’ясовано ознаки та склад
останніх. Розглянуто особливості настання юридичної відпові-
дальності за порушення законодавства в досліджуваній царині.
Запропоновано низку пропозицій з удосконалення чинного зе-
мельного законодавства. Рекомендовано розробити Концепцію
відновлення деградованих, малопродуктивних і техногенно за-
бруднених земель та структуру спеціального Закону «Про від-
новлення земель».

Шифр НБУВ: РА448234

Трудове право

2.Х.764. Державне регулювання системи пенсійного забез-
печення військовослужбовців в Україні: автореф. дис. ... канд.
наук з держ. упр.: 25.00.02 / Я. М. Радченко; Класичний
приватний університет. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – укp.

Поглиблено теоретичні засади формування та реалізації соці-
альної функції держави в системі пенсійного забезпечення вій-
ськовослужбовців в Україні. Надано характеристику особливос-
тей розвитку законодавства про пенсійне забезпечення військо-
вослужбовців та виділено його етапи. Проведено аналіз міжна-
родного регулювання пенсійного забезпечення військовослужбов-
ців, уточнено понятійний апарат у системі державного регулю-
вання пенсійного забезпечення військовослужбовців. Визначено
науково-практичний підхід та розглянуто специфіку пенсійного
забезпечення військовослужбовців по інвалідності. Удосконале-
но систему фінансування пенсійного забезпечення військово-
службовців та членів їхніх сімей за рахунок коштів Пенсійного
фонду, сформованих шляхом сплати страхових внесків. Обгрун-
товано загальні підходи до формування системи пенсійного за-
безпечення членів сімей військовослужбовців у разі втрати году-
вальника. Здійснено аналіз проблем призначення пенсій військо-
вим пенсіонерам та запропоновано рекомендації щодо вдоскона-
лення чинного законодавства України з питань державного ре-
гулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців та чле-
нів їх сімей.

Шифр НБУВ: РА448492
2.Х.765. До питання про напрями вдосконалення правового

регулювання заохочень працівників / В. М. Вишновецький,
І. Ю. Гуцал // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр.
Нац. авіац. ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 110-116. – Біб-
ліогр.: 15 назв. – укp.

Мета роботи – визначити напрями вдосконалення правового
регулювання заохочень працівників. Методи дослідження: аналі-
зу, синтезу, узагальнення, порівняння та ін. Визнано необхід-
ність виділення в Трудовому кодексі окремої глави «Заохочення
за працю», що сприятиме підвищенню ролі заохочувальних
норм у регулюванні трудових відносин. Обговорені сучасні ре-
алії вимагають більш широкого застосування засобів мотивації
та стимулювання для збереження найбільш кваліфікованих
працівників.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.766. Нормотворчість суб’єктів трудового права: авто-

реф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Д. І. Сіроха; Київ-
ський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. –
39 с. – укp.

Сформульовано визначення поняття нормотворчості cyб’єктів
трудового права, як діяльності уповноважених cyб’єктів у галузі
праці із створення, зміни, узагальнення a6o скасування право-
вих норм, спрямовану на нормативне впорядкування та конкре-
тизацію норм актів вищої юридичної сили з метою підвищення
ефективності регулювання суспільних відносин у сфері праці.
Комплексно охарактеризовано локальну нормотворчість cyб’єк-
тів трудового права, зокрема сформульовано пп загальні та спе-
цифічні риси. Охарактеризовано та визначено значення актів
соціального партнерства у сфері праці через призму пx норма-
тивного змісту, розкрито поняття та особливості нормативних
угод із соціально-економічних питань на національному рівні.
Встановлено, що результатом нормотворчих колізій у галузі тру-
дового права є: протилежність правил поведінки, закріплених у
сфері праці на рівні державного регулювання, закріплення об-
межень прав та зниження гарантій для працівнишв, посилення
відповідальності у трудовій сфері, порушення порядку прийнят-
тя нормативних актів уповноваженими cyб’єктами та внесення
до них змін i доповнень, закріплення на рівні локальних актів
норм, що є винятковою компетенціею органів державної влади
узагальнено фактори, що впливають на ефективність нормотвор-
чості cyб’єктів трудового права. Окреслено критерії означеної
ефективності, а саме: результативність, подолання a6o створення
умов для подолання прогалин у правовому регулюванні трудо-
вих правовідносин, розширення прав cyб’єктів трудових право-
відносин. Сформульовано на підставі аналізу виявлених проб-
лем у правовому регулюванні нормотворчості cyб’єктів трудово-
го права, обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення націо-
нального законодавства у визначеній сфері, та інше.

Шифр НБУВ: РА448916
2.Х.767. Поняття та види дискримінації в трудовому праві

/ С. В. Вишновецька, Т. А. Дорошенко // Юрид. вісн. По-
вітр. і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – 2020. –
№ 4. – С. 103-109. – Бібліогр.: 15 назв. – укp.

Мета роботи – з’ясувати поняття дискримінації у трудовому
праві, виявити основні види трудової дискримінації та визначити
напрями протидії будь-яким її проявам у сфері застосування
найманої праці. Визнано необхідність нормативно визначити
формально-правові критерії вираження дискримінації не тільки
в фізіологічному, гендерному і соціокультурному аспектах, а й
професійно-кваліфікаційному. Обговорено закріплення в трудо-
вому законодавстві поняття прямої й непрямої дискримінації, що
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надасть змогу захистити працівників від негативних наслідків
зовнішньо нейтральних дій роботодавця, які мають дискриміна-
ційні наслідки.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.768. Правове регулювання гнучких форм зайнятості:

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / В. І. Гніденко;
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. –
20 с. – укp.

Комплексно досліджено теоретико-правові засади правового
регулювання гнучких форм зайнятості в Україні. Проаналізова-
но наукові праці, норми міжнародного та національного законо-
давства, які зумовили напрями дослідження з огляду на євроін-
теграційний курс державної політики зайнятості. Сформульова-
но поняття та ознаки гнучких форм зайнятості та окреслено
історично-правовий генезис міжнародно-правового регулювання
гнучких форм зайнятості. Розмежовано гнучкі форми зайнятості
від стандартних форм зайнятості. Проаналізовано суть правовід-
носин у сфері використання гнучких форм зайнятості та визна-
чено підстави виникнення, зміни та припинення таких правовід-
носин Проведено теоретико-правовий аналіз проблем норматив-
но-правового забезпечення окремих гнучких форм зайнятості за-
лежно від організації робочого часу, організації робочого місця
та способу працевлаштування. Розроблено пропозиції щодо шля-
хів запозичення зарубіжного досвіду правового регулювання
гнучких форм зайнятості. На підставі здобутих теторетичних
результатів сформульовано низку пропозицій щодо вдосконален-
ня чинного трудового законодавства регулювання гнучких форм
зайнятості.

Шифр НБУВ: РА448588
2.Х.769. Правові аспекти звільнення працівників: навч.-ме-

тод. посіб. / Н. Гетьманцева, Л. Вакарюк, Н. Процьків; Чер-
нівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Черні-
вец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича: Рута, 2021. – 99 с.:
табл. – Бібліогр.: с. 70-78. – укp.

Вміщено інформацію про застосування правових норм у сфері
трудових відносин щодо правових аспектів звільнення працівни-
ків з власної ініціативи та з ініціативи роботодавця. Висвітлено
теоретичні підходи до понять «припинення», «розірвання»,
«звільнення», надано інформацію щодо розірвання трудового
договору з ініціативи працівника у випадку невиконання робо-
тодавцем законодавства про працю, умов колективного чи тру-
дового договору. Проаналізовано застосування національних та
міжнародних нормативно-правових актів, використання судової
практики національних і міжнародних судових інституцій для
обгрунтування механізмів захисту працівників від необгрунтова-
ного звільнення з ініціативи роботодавця.

Шифр НБУВ: ВА852446
2.Х.770. Проблеми правового регулювання забезпечення

стабільності трудових правовідносин в Україні : автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / В. О. Швець; Київський
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 31 с. – укp.

Комплексно та грунтовно проаналізовано суть і проблеми пра-
вового регулювання забезпечення стабільності трудових право-
відносин в Україні. З’ясовано особливості статики та динаміки
трудових правовідносин та охарактеризовано генезис, сутність і
соціально-правове значення забезпечення стабільності трудових
правовідносин. Розкрито міру узгодження засади стабільності
трудових правовідносин із принципами трудового права. Надано
комплексну концептуальну характеристику правового механізму
забезпечення стабільності трудових правовідносин, а саме роз-
крито його поняття, ознаки та значення. Проаналізовано систему
нормативно-правових актів, якими регулюється функціонування
цього механізму, а також оцінено достатність такого правового
регулювання. З’ясовано структуру правового механізму забезпе-
чення стабільності трудових правовідносин та сутнісний зміст
права на стабільні трудові правовідносини, актуальні форми за-
хисту цього права. Виокремлено проблемні аспекти забезпечення
стабільності трудових правовідносин в Україні у контексті по-
ширення атипової форми зайнятості, змін в організації вироб-
ництва і праці, рейдерства, умов дії режиму запобігання поши-
ренню інфекційних хвороб. Окреслено теоретичні та практичні
проблеми належного функціонування правового механізму забез-
печення стабільності трудових правовідносин в Україні. 

Шифр НБУВ: РА448543
2.Х.771. Соціальне забезпечення осіб, які постраждали

внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання: монографія / А. В. Бурка; Чернівецький нац.
ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича: Рута, 2021. – 255 с.: іл. – Бібліогр.:
с. 212-251. – укp.

Здійснено комплексне правове дослідження видів соціального
забезпечення осіб, які постраждали внаслідок нещасного випад-
ку на виробництві та професійного захворювання. Визначено
основні етапи розвитку законодавства у досліджуваній сфері за
період незалежності України. Здійснено грунтовний аналіз базо-
вих для сфери соціального забезпечення термінів. Проведено
порівняльно-правовий аналіз законодавства п’ятнадцяти країн
Європейського Союзу. На основі аналізу судової практики, по-
ложень національного законодавства та зарубіжного досвіду

сформульовано й обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення
норм чинного законодавства та запропоновано їх конкретні
редакції.

Шифр НБУВ: ВА852454
2.Х.772. Судова практика та правовий звичай у системі

джерел трудового права України: автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук: 12.00.05 / В. В. Кузьменко; Київський нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 34 с. – укp.

Проаналізовано проблематику судової практики та правового
звичаю у системі джерел трудового права України. З’ясовано
наукові інтерпретації судової практики у системі джерел трудо-
вого права та правового звичаю у системі джерел трудового
права України. Охарактеризовано роль, суть і значення кожного
із даних правових явищ у системі джерел трудового права Ук-
раїни. Досліджено види правових звичаїв у трудовому праві
України. Визначено класифікацію функцій правового звичаю у
сучасному трудовому праві України. Розкрито місце судової
практики Верховного Суду України в системі джерел трудового
права України. Визначено особливості рішень Конституційного
Суду України як джерела трудового права України. Виокремле-
но проблеми судової практики у системі джерел трудового права
України та запропоновано шляхи їх вирішення. Наведено пере-
лік напрямів оптимізації судової практики у системі джерел
трудового права України. Вказано на комплексні теоретико-
практичні проблеми правового звичаю у системі джерел трудо-
вого права України. Визначено тенденції подальшого розвитку
правового звичаю у системі джерел трудового права України і
деталізовано зміст кожної із них.

Шифр НБУВ: РА448763
2.Х.773. Трудові спори: навч.-метод. посіб. / Н. Гетьман-

цева, О. Орловський; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича:
Рута, 2021. – 115 с.: табл. – Бібліогр.: с. 109-115. – укp.

Висвітлено поняття, види та причини виникнення трудових
спорів. Охарактеризовано порядок розгляду індивідуальних і
колективних трудових спорів. Розглянуто альтернативні способи
вирішення трудових спорів. Вміщено інформацію щодо судової
практики у справах, що виникають з трудових відносин, реалі-
зації права на працю, а також визнання наказу про звільнення
незаконним і поновлення на роботі. Проаналізовано спори, що
виникають з приводу стягнення заборгованості по заробітній
платі.

Шифр НБУВ: ВА852443

Кримінальне право. Кримінологія.
Пенітенціарія

Кримінальне право

2.Х.774. Актуальні проблеми кримінальної юстиції та під-
готовки правоохоронців: матеріали наук.-практ. семінару, 6 лис-
топ. 2020 р. / Міжнародний гуманітарний університет. –
Одеса: Гельветика, 2020. – 91 с. – укp.

Розглянуто кримінально-правову характеристику відмивання
(легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом. Висвітлено
особливості якісної відеозйомки під час слідчих дій. Проаналі-
зовано процес запобігання кримінальним правопорушеннам про-
ти прав інтелектуальної власності в Україні. Охарактеризовано
деякі аспекти освідування неповнолітнього підозрюваного. До-
сліджено сучасний стан і перспективи розвитку оперативно-роз-
шукової діяльності. Розглянуто юридичні технології формування
композиції судового рішення. Визначено роль нетипових форм
права у забезпеченні ефективного правового регулювання.

Шифр НБУВ: ВА852070
2.Х.775. Динаміка кримінального права України (теорети-

ко-прикладне дослідження): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:
12.00.08 / Д. О. Балобанова; Одеський державний університет
внутрішніх справ. – Одеса, 2021. – 40 с. – укp.

Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням, в
якому на основі поєднання висновків про динамічний характер
кримінального права, сукупність детермінантів, які впливають
на траєкторію кримінально-правової норми, та побудови опти-
мальної траєкторії в умовах «стійкого розвитку», розроблено
систему наукових положень та обгрунтовано наукові результати,
спрямовані на вирішення проблеми побудови ефективного кри-
мінального закону в Україні. Завдання запропоновано вирішити
на основі впровадження у правову систему України обгрунтова-
ного концепту оптимальної траєкторії кримінально-правової нор-
ми в умовах «стійкого розвитку» динаміки кримінального права.
Встановлено, що критеріями оптимізації динаміки кримінально-
го права є наступність та узгодженість. Обгрунтовано, що саме
на рівні правореалізації можливий контроль за дотриманням
основних вимог і стандартів розвитку кримінального права та
корекції його динаміки. Встановлено, що детермінанти динаміки
кримінального права – це саме ті чинники (фактори, явища),
які впливають на динаміку; визначено, що детермінантами сучасної
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динаміки кримінального права слід визнавати: позитивні деві-
ації, пов’язані з розвитком і орієнтацією на сучасні соціальні
цінності, які мають тенденцію на підтримку конформності з боку
більшості населення; міжнародні стандарти кримінально-право-
вого поводження зі злочинцями та жертвами кримінальних пра-
вопорушень; ідеологію кримінального права як на світовому, так
і на національному рівнях; безсистемну законодавчу інверсію
кримінально-правових норм. Обгрунтовано, що траєкторія кри-
мінально-правової норми представляє собою одиничний елемент
у динаміці кримінального права, який описує динаміку кримі-
нально-правової норми від моменту її виникнення до зникнення.
Встановлено, що динаміка кримінального права на сучасному
етапі має формуватися технічно з позицій наступності й узго-
дженості на національному рівні, і має ідеологічно відповідати
правовій політиці, яка діє на глобальному (міжнародному) рівні
і прийнята державою, таку динаміку для кримінального права
слід визначити як «динаміку стійкого розвитку». Обгрунтовано,
що оптимальна модель траєкторії кримінально-правової норми в
умовах динаміки «стійкого розвитку» кримінального права пред-
ставляє собою узгоджений на законодавчому, науковому та пра-
возастосовному рівнях еволюційний або революційний розвиток
нормативного закріплення певних кримінально-правових відносин.

Шифр НБУВ: РА448452
2.Х.776. Застосування угод про примирення та визнання

винуватості у кримінальному праві України: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. М. Глоба; Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – укp.

Досліджено моделі компромісних процедур у кримінальному
судочинстві зарубіжних країн. Виявлено особливості їх реаліза-
ції та правові наслідки застосування. Проаналізовано види кри-
мінально-правових наслідків укладення угод у кримінальному
провадженні за законодавством України й особливості їх настан-
ня. Виявлено механізм правового регулювання передумов та під-
став укладення таких угоди. Проаналізовано особливості призна-
чення покарання та звільнення від відбування покарання з ви-
пробуванням у разі компромісного вирішення кримінально-пра-
вового конфлікту. Обгрунтовано, що правовими наслідками
укладення угоди у кримінальному провадженні в Україні доціль-
но визнавати: закриття кримінального провадження; звільнення
від кримінальної відповідальності; обов’язкове пом’якшення по-
карання; звільнення від відбування покарання з випробуванням.
Запропоновано поширити процедуру укладення угод, яка перед-
бачена у Гл. 35 КПК, на загальні та спеціальні випадки прими-
рення з потерпілим, а також на ситуації дійового каяття, перед-
бачені у КК. Наголошено на доцільності законодавчої формалі-
зації правил (порядку) призначення покарання шляхом передба-
чення у КК спеціальних правил пом’якшення покарання для
цих випадків у виді призначення більш м’якого покарання, ніж
передбачено законом, та обов’язкового зниження максимальної
межі санкції відповідної статті Особливої частини КК. Конста-
товано, що незважаючи на те, що у ч. 2 ст. 75 КК не міститься
заборони щодо можливості звільнення від відбування покарання
з випробуванням у разі укладення угоди у кримінальному про-
вадженні за вчинення корупційних кримінальних правопору-
шень, застосування даного виду звільнення у цих випадках не-
можливо, зважаючи на зміст загальної норми (ч. 1 ст. 75 КК),
яка регулює передумови та підстави такого звільнення від від-
бування покарання.

Шифр НБУВ: РА448567
2.Х.777. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені

злочинною спільнотою (статті 255, 2551, 2552, 2553, 256 Кри-
мінального кодексу України): наук.-практ. комент. / А. А. Воз-
нюк, О. О. Дудоров, С. С. Чернявський; Національна акаде-
мія внутрішніх справ України, Луганський державний універ-
ситет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Київ: Норма
права, 2021. – 129 с. – укp.

Нині вітчизняні правоохоронні органи не можуть повною мі-
рою впоратись із сучасними масштабами злочинності в державі.
З цього приводу в юридичній літературі слушно зазначається,
що результат роботи правоохоронних органів у сфері боротьби
з організованою злочинністю перестав бути адекватним обсягу і
рівню витрачених зусиль. Окрему увагу слід привернути до не-
досконалості законодавства, що використовується для протидії
злочинності. Проаналізовано склади злочинів, передбачених
статтями 255, 2551, 2552, 2553, 256 Кримінального кодексу Ук-
раїни. Увагу з-поміж іншого акцентовано на розкритті змісту
таких понять, як «злочинна організація», «злочинний вплив»,
«вор в законі», «злочинне зібрання (сходка)». Трансформаційні
зміни в структурі та системі організованої злочинності потребу-
ють удосконалення наявних і пошуку нових шляхів криміналь-
но-правової протидії їй.

Шифр НБУВ: ВА852388
2.Х.778. Кримінальна ситуація в Україні: основні тенденції:

2020 рік: монографія / М. Г. Вербенський, О. Г. Кулик,
І. В. Наумова; ред.: М. Г. Вербенський; Держ. н.-д. ін-т Мін-
ва внутрішніх справ України. – Вінниця: Твори, 2021. –
143 с.: рис. – Бібліогр.: с. 133-143. – укp.

Досліджено тенденції та закономірності кримінальних право-
порушень в Україні за період 2013 – 2020 рр. Здійснено кри-

мінологічний аналіз кримінальних правопорушень у цілому й
окремих їх видів, територіальної поширеності кримінальних пра-
вопорушень в Україні, особи правопорушника й особи потерпі-
лого. Розглянуто політичні, економічні, соціальні, демографічні,
соціально-психологічні, кримінально-ситуаційні фактори та чин-
ник правоохоронної діяльності, які визначають кримінальну си-
туацію у країні останніми роками. Для їх характеристики вико-
ристано відомості державних статистичних актів, що містяться у
статистичних щорічниках, збірниках, бюлетенях і доповідях
Державної служби статистики України, публікації результатів
досліджень вітчизняних і зарубіжних науково-дослідних органі-
зацій та соціологічних установ. Викладено аналітичні дані про
групи та види кримінальних правопорушень за розділами, пе-
редбаченими Особливою частиною КК України. Окремо наведе-
но основні показники щодо проявів організованої злочинності у
країні. Надано кримінологічну характеристику осіб, які вчинили
кримінальні правопорушення, та громадян, які стали їх жертвами.

Шифр НБУВ: ВА850516
2.Х.779. Кримінально-правова протидія публічним закликам

до вчинення злочинних дій: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.08 / В. В. Гапончук; НАН України, Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького. – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Дисертацію присвячено проблемі протидії публічним закликам
до вчинення злочинних дій засобами кримінальної юстиції. Ви-
значено співвідношення між свободою вираження поглядів і пуб-
лічними закликами до вчинення злочинних дій крізь призму
міжнародних стандартів і практики Європейського Суду з прав
людини. Запропоновано виокремлювати кримінальні правопору-
шення, що вчиняються вербальним способом, змістом яких є
протиправний інформаційний вплив на іншу особу (адресата).
Досліджено співвідношення публічних закликів з іншими фор-
мами лінгвістичного маніпулювання: пропагандою, агітацією,
примушуванням, спонуканням. Визначено зміст таких суспільно
небезпечних діянь, як власне публічні заклики, розповсюджен-
ня, виготовлення, зберігання матеріалів, що містять публічні
заклики. Розглянуто питання диференціації кримінальної відпо-
відальності та пеналізації публічних закликів. Запропоновано
основні напрями вдосконалення Кримінального кодексу України.

Шифр НБУВ: РА448175
2.Х.780. Кримінально-правова характеристика перешко-

джання діяльності народного депутата України та депутата
місцевої ради: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08
/ В. Р. Ладнюк; Національна академія внутрішніх справ. –
Київ, 2020. – 20 с. – укp.

Комплексно досліджено питання кримінально-правової харак-
теристики перешкоджання діяльності народного депутата Украї-
ни та депутата місцевої ради. Проаналізовано теоретичні, мето-
дологічні та правові засади її дослідження. Здійснено історич-
ний аналіз законодавства України та порівняльно-правове дослі-
дження норм КК зарубіжних країн у контексті захисту діяльно-
сті народного депутата та депутата місцевої ради. Охарактеризо-
вано об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів злочинів, передба-
чених ст. 351 КК України, висвітлено особливості їх відмежу-
вання від суміжних злочинів та адміністративного правопору-
шення. З огляду на конструкцію досліджуваних норм запропо-
новано правила її кваліфікації за сукупністю та при конкуренції
кримінально-правових норм. Сформульовано пропозиції щодо
вдосконалення кримінального законодавства за перешкоджання
діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради.
   Шифр НБУВ: РА445033

2.Х.781. Кримінально-правова характеристика порушення
недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України):
монографія / О. В. Сосніна, О. М. Гумін, Р. Л. Сопільник,
С. О. Сорока, С. В. Якимова; ред.: О. В. Сосніна; Нац. ун-т
«Львівська політехніка», Заклад вищої освіти «Львівський уні-
верситет бізнесу та права». – Львів: Вид-во Львів. політехніки,
2020. – 215 с. – Бібліогр.: с. 171-197. – укp.

Розглянуто питання кримінально-правової характеристики по-
рушення недоторканності приватного життя, передбаченого дис-
позиціями статті 182 КК України. Здійснено юридичний аналіз
конструкції цих правопорушень, проведено їх відмежування від
суміжних складів правопорушень, напрацьовано певні пропози-
ції щодо вдосконалення кримінального законодавства у цій сфе-
рі. Висвітлено історичні етапи розвитку вітчизняного законодав-
ства щодо кримінально-правової охорони недоторканності при-
ватного життя, а також досліджено європейські кримінально-
правові стандарти охорони приватного життя.

Шифр НБУВ: ВА852336
2.Х.782. Кумулятивний фізіологічний афект. Психологічні

й правові аспекти: монографія / І. М. Савка; Нац. ун-т
«Львівська політехніка». – Львів: Вид-во Львів. політехніки,
2020. – 254 с. – Бібліогр.: с. 164-182. – укp.

Розглянуто психологічні й правові аспекти такого різновиду
афекту, як кумулятивний фізіологічний афект. Порівняно засто-
сування цього поняття у правовій традиції різних країн, проана-
лізовано різні його трактування та елементи і вибудувано власну
струнку теоретичну основу для застосування цього поняття в
юриспруденції та кримінальному праві. Проаналізовано враху-
вання цього феномену в сучасній українській правозастосовній
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практиці й запропоновано новий підхід щодо проведення судо-
во-експертного дослідження, який надасть змогу встановити на-
явність стану кумулятивного фізіологічного афекту в підозрюва-
ного на момент вчинення злочину.

Шифр НБУВ: ВА852338
2.Х.783. Незаконні дії щодо комерційно цінної інформації

з обмеженим доступом: кримінально-правове пізнання: моно-
графія / Є. Л. Стрельцов, О. С. Сотула, О. К. Василяка. –
Херсон: Гельветика, 2021. – 211 с. – Бібліогр.: с. 186-
211. – укp.

Перше у вітчизняній науці кримінального права спеціальне
комплексне дослідження присвячено проблемним аспектам кри-
мінальної відповідальності за незаконні дії щодо комерційно цін-
ної інформації з обмеженим доступом. Запропоновано нову ре-
дакцію статті про захист комерційної, банківської, податкової,
митної, аудиторської, нотаріальної таємниці, таємниці під час
здійснення фінансового моніторингу, таємниці страхування у
Кримінальний кодекс України. Увагу приділено становленню і
розвитку законодавства про комерційно цінну інформацію з об-
меженим доступом на теренах сучасної України. Визначено
суб’єктивні ознаки незаконних дій з комерційно цінною інфор-
мацією з обмеженим доступом. Зазначено відмежування незакон-
них дій з комерційно цінною інформацією з обмеженим досту-
пом від суміжних складів кримінальних правопорушень.

Шифр НБУВ: ВА852369
2.Х.784. Правова природа інституту судового штрафу як

іншого заходу кримінально-правового характеру: теоретико-
компаративістське дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.01 / О. Л. Комарницький; Донецький юридичний
інститут Міністерства внутрішніх справ України. – Маріуполь,
2021. – 20 с. – укp.

Дисертацію присвячено компаративному дослідженню судово-
го штрафу як іншого заходу кримінально-правового характеру.
Надано характеристику інституту судового штрафу за законо-
давством зарубіжних країн. Зазначено, що сучасне зарубіжне
кримінальне право відтворює новітні, оригінальні нормативно-
правові категорії, положення, підстави, причини та практичні
заходи, пов’язані з можливістю звільнення правопорушника від
кримінальної відповідальності за скоєний ним злочин. Зокрема,
зазначене положення відтворюється в межах нормативно-право-
вого спектра змістовних положень про підстави, причини, умови
та порядок звільнення правопорушника від кримінальної відпо-
відальності за скоєний ним злочин внаслідок призначення йому
судом зобов’язання сплатити судовий штраф. Акцентовано ува-
гу, що питання звільнення особи від кримінальної відповідаль-
ності у зв’язку із застосуванням судового штрафу розглядаються
лише на галузевому рівні – у теорії кримінального права і
процесу. Відсутність видимого прогресу в теоретико-правових
дослідженнях судового штрафу зумовлює зростання наукового
інтересу до питань дієвості цього юридичного засобу забезпечен-
ня правопорядку. Побудові єдиної науково-правової концепції
звільнення від кримінально-правової відповідальності у зв’язку
із застосуванням судового штрафу не приділено належної уваги.
Це відбивається на ефективності правозастосовної практики.
Підсумовується цінність та актуальність введення в кримінальне
законодавство України такого іншого заходу кримінально-право-
вого характеру як судовий штраф.

Шифр НБУВ: РА448510
2.Х.785. Спеціальні види покарань за кримінальним правом

України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08
/ М. В. В’юник; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. –
Харків, 2021. – 20 с. – укp.

Комплексно вивчено доктринальні та законодавчі аспекти кри-
мінально-правового регулювання застосування спеціальних видів
покарань в Україні. Зокрема, обгрунтовано доцільність поділу
покарань на загальні та спеціальні, до останніх запропоновано
відносити: позбавлення військового, спеціального звання, рангу,
чину або кваліфікаційного класу, позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю, службові обме-
ження для військовослужбовців та тримання в дисциплінарному
батальйоні військовослужбовців. З’ясовано місце окремих спеці-
альних видів покарань в системі покарань, закономірності їх
закріплення в санкціях статей Особливої частини КК України,
коло суб’єктів, до яких вони застосовуються, а також дослідже-
но особливості призначення, звільнення та заміни спеціальних
покарань. На підставі проведеного дослідження сформульовано
пропозиції щодо вдосконалення положень ст. ст. 54, 55, 58 та
62 КК України, окремих інших положень кримінального зако-
нодавства, а також надано рекомендації, які можуть бути вико-
ристані при застосуванні спеціальних видів покарань.

Шифр НБУВ: РА448581
2.Х.786. Сукупність показників та критеріїв оптимізації

пошуку озброєних злочинців у населеному пункті, що знахо-
диться поза межами району ведення бойових дій / В. М. Ба-
цамут, Р. О. Гончар, В. М. Коваль, Л. В. Сафошкіна,
В. В. Калачова // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. –
2021. – Вип. 1. – С. 147-154. – Бібліогр.: 25 назв. – укp.

Розкрито загальну логіку, яка надала змоу розробити і запро-
понувати сукупність показників і критеріїв для вироблення ор-

ганами військового управління Національної гвардії України ра-
ціональних варіантів проведення пошуку озброєних злочинців у
населеному пункті, що знаходиться поза межами району ведення
бойових дій. До сукупності показників увійшли як часові, вар-
тісні, так і ті, що характеризують порядок і масштаб пошукових
дій. Запропоновано підхід для впорядкування множини вироб-
лених (напрацьованих) варіантів проведення пошукових заходів
за ступенем їх переваги (ефективності).

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Х.787. Теоретичні засади та практика реалізації принципів

біоетики в кримінальному праві України: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук: 12.00.08 / Я. О. Триньова; Національна академія
внутрішніх справ. – Київ, 2021. – 40 с. – укp.

Звернено увагу на формування концепції теоретичних засад та
практики реалізації принципів біоетики у кримінальному праві
України, що надало можливість обгрунтувати положення сучас-
ної кримінально-правової доктрини, правотворення та правоза-
стосування у сфері кримінального права. Сформульовано прин-
ципи біоетики, на підставі яких має формуватися новий світо-
гляд і тип праворозуміння, що забезпечить не лише створення
правового антикримінального законодавства, а стане запорукою
збереження людства від самознищення. Створене на підставі цих
принципів антикримінальне законодавство стане правовим за
своєю суттю та «живим» за формою, а відтак здатним задоволь-
няти потреби сучасного суспільства в правовому забезпеченні
протидії злочинності. На підставі принципів біоетики запропо-
новано алгоритм сучасного правотворення на прикладі галузі
кримінального права, а також розв’язання нагальних біоетичних
кримінально-правових проблем. Розроблені в фундаментальній
частині роботи засади нового алгоритму правотворення заклада-
ють вектор подальших фундаментальних наукових розробок у
кримінальному та інших галузях права.

Шифр НБУВ: РА448809
2.Х.788. Criminal law of Ukraine (punishment and other

criminal measures: national approach): training manual
/ Ye. L. Streltsov, V. A. Tuliakov, E. E. Kuzmin; National uni-
versity «Odessa law academy». – Odesa: Publishing house
Helvetica, 2020. – 78 p. – Бібліогр.: с. 67-72. – англ.

Проаналізовано Кримінальне право України щодо покарань та
інших заходів кримінально-правового впливу як частина науко-
во-освітнього проекту з форматування академічного досвіду та
підготовки бакалаврів юридичних наук англійською мовою. На-
ведено комплекс навчальних занять та основні ідеї з Основ по-
карання та інших заходів примусового характеру в Україні у
порівнянні із практикою ЄСПЛ та сучасними концепціями кри-
мінального права.

Шифр НБУВ: ІВ228513
2.Х.789. Qualitative methods of criminal law research:

Ukrainian and foreign experience / N. O. Semchuk,
D. I. Timush // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр.
Нац. авіац. ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 182-187. – Біб-
ліогр.: 13 назв. – англ.

Мета роботи – оцінка найбільш розповсюджених методів
проведення якісних (на противагу кількісним) наукових дослі-
джень у галузі кримінального права, які використовують укра-
їнські та зарубіжні дослідники, на предмет їх відповідності ба-
зовим характеристикам. Для цього використано такі методи, як
метод доктринального аналізу, та додатково інші теоретичні та
емпіричні методи досліджень. Основним для кримінально-право-
вої науки є метод нормативного аналізу, що включає спроби
зрозуміти найкращий баланс прав та відповідальності у межах,
визначених законом. Українські дослідники також називають
цей метод системним (методом системно-структурного аналізу).
По суті, цей метод є індуктивним, тобто починається зі спосте-
режень, а теорія пропонується в кінці дослідження і передбачає
пошук закономірностей спостереження та розробку пояс нень
для цих закономірностей через ряд гіпотез. В той же час, багато
високоякісних юридичних досліджень проводяться із застосуван-
ням лише індуктивного методу, який показав свою високу ефек-
тивність протягом тривалого часу. При застосуванні цього мето-
ду найбільше занчення мають такі фактори як принципова по-
слідовність, зосередженість на деталях, не повністю теоретизова-
но судження та принципи, що діють на низькому або середньому
рівні абстракції. При цьому вилучені з інших галузей, не розу-
міючи специфіки, часто критикують класичні юридичні дослі-
дження, яким нібито бракує методології, оскільки юрист не на-
дає жодної або мало інформації про те, як було одержано фак-
тичні дані. Проте насправді вчені-правознавці знайомі з провід-
ними справами, які часто цитуються. Ці ключові випадки є
настільки авторитетними і часто цитуються у наступних рішен-
нях, тому не потрібно робити будь-яку форму випадкової вибір-
ки при інтерпретації. Основним для кримінально-правової науки
є метод доктринального аналізу. Практична реалізація доктри-
нального аналізу може бути виражена використанням інструмен-
тів IRAC (абревіатура, що означає метод юридичного аналізу,
який складається з постановки проблеми (Issue), Rule (аналіз
нормативних актів, що регулюють це питання), Application (ви-
вчення правозастосовчої практики) та формулювання висновків
(Conclusion). Науково-правові дослідження визначаються як
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дослідження, орієнтовані на екстраполяцію правових норм на
конкретні випадки. Наукове «відкриття» в галузі права передба-
чає ретельний аналіз та творчий синтез різних правових норм
доктрини, концепції чи принципи та оцінка правових доктрин
чи закону, він повинен поєднуватися з аналітичними навичками
та взаємодії з дедукцією

Шифр НБУВ: Ж73401
Див. також: 2.У.179, 2.Х.579

Кримінальне право. Загальна частина

2.Х.790. Імплементація норм міжнародного кримінального
права про воєнні злочини у Кримінальний кодекс України:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. В. Піддубна;
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. –
Київ, 2020. – 20 с. – укp.

Досліджено проблеми імплементації норм міжнародного кри-
мінального права про воєнні злочини в національне кримінальне
законодавство України. Запропоновано авторське визначення во-
єнного злочину у кримінальному праві України. Визначено пе-
релік воєнних злочинів, за вчинення яких установлено кримі-
нальну відповідальність, запропоновано розмістити їх в окремо-
му розділі Особливої частини Кримінального кодексу України.
Проаналізовано ознаки складів воєнних злочинів на предмет їх
змісту та відповідності чинним міжнародним договорам, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Зробле-
но висновок про те, що Україна хоч і криміналізувала більшість
воєнних злочинів, передбачених у міжнародному кримінальному
праві, однак зміст чинних положень кримінального закону не
надає змоги стверджувати, що вони відповідають положенням
міжнародного кримінального права про відповідальність за во-
єнні злочини. Запропоновано авторські редакції статей Кримі-
нального кодексу України про відповідальність за воєнні злочини.

Шифр НБУВ: РА445018
2.Х.791. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з

отруйними чи сильнодіючими речовинами або отруйними чи
сильнодіючими лікарськими засобами: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.08 / М. С. Бондаренко; Держ. н.-д. ін-т
Мін-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2021. – 18 с. – укp.

Розглянуто питання кримінальної відповідальності за незакон-
ні дії з отруйними чи сильнодіючими речовинами, що не є нар-
котичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйними
чи сильнодіючими лікарськими засобами. Висвітлено низку тео-
ретичних і практичних проблем застосування кримінально-пра-
вових норм, передбачених ст. 321 КК України, та вироблено
пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства і
правозастосовної практики. Аналіз кримінально-правових норм
розпочато з розгляду проблем кримінальної відповідальності та
її загальнотеоретичного поняття. Увагу приділено соціальній зу-
мовленості норм, передбачених ст. 321 КК України. Здійснено
аналіз ознак складів злочинів у сфері незаконного обігу та по-
рушення встановлених правил обігу отруйних чи сильнодіючих
речовин (лікарських засобів). Розтлумачено зміст відповідних
ознак. Проаналізовано та розглянуто доцільність збереження за-
охочувальної норми, передбаченої ч. 5 ст. 321 КК України.
Обгрунтовано висновок про необхідність вилучення її з КК Ук-
раїни. За допомогою аналізу судової практики, який охопив
десятирічний період застосування цієї норми, здійснено оцінку
її ефективності та запропоновано заходи щодо вдосконалення
ст. 321 КК України.

Шифр НБУВ: РА450422
2.Х.792. Працівник правоохоронного органу як учасник

кримінально-правових відносин: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.08 / І. Д. Метельський; Національна академія пра-
вових наук України, Науково-дослідний інститут вивчення проб-
лем злочинності імені академіка В. В. Сташиса. – Харків,
2020. – 20 с. – укp.

Проаналізовано суть кримінально-правових відносин, установ-
лено місце працівника правоохоронного органу в їх суб’єктному
складі. Увагу приділено поняттю потерпілого від злочину, дослі-
джено його місце у структурі кримінально-правових відносин.
Проаналізовано склади злочинів, у яких правоохоронець висту-
пає потерпілим. Розглянуто коло осіб, посягання на яких зумов-
лено виконанням працівником правоохоронного органу своїх
службових обов’язків. Проаналізовано поняття суб’єкта злочи-
ну, встановлено зв’язок статусу працівника правоохоронного ор-
гану й ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності та
злочинів проти правосуддя. Досліджено спеціальні види пока-
рань, що можуть бути призначені працівнику правоохоронного
органу.

Шифр НБУВ: РА445147
2.Х.793. Спеціальні норми у кримінальному праві України:

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / І. З. Сень; НАН
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ,
2020. – 19 с. – укp.

Уперше в Україні проведено системне та комплексне дослі-
дження спеціальних норм у кримінальному праві України. Роз-
крито стан наукового опрацювання проблеми спеціальних норм

кримінального права, простежено генезис спеціальних норм у
пам’ятках кримінального права, які діяли на території України.
Узагальнено досвід зарубіжних держав щодо закріплення у їх
кримінальних законах статей, які містять спеціальні норми.
Проаналізовано формально-логічні засади співвідношення за-
гальної та спеціальної, а також кількох спеціальних норм.
Сформульовано поняття спеціальної кримінально-правової нор-
ми, з’ясовано її співвідношення з іншими видами норм кримі-
нального права. Здійснено класифікацію та встановлено функції
спеціальних норм. Проаналізовано проблеми застосування спеці-
альних кримінально-правових норм, розроблено правила конс-
труювання статей кримінального закону, які їх містять.

Шифр НБУВ: РА445104

Кримінальне право. Особлива частина

2.Х.794. Зловживання владою, службовим становищем або
повноваженнями за кримінальним кодексом України (ст. ст. 364,
364-1, 365-2 КК України): автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.08 / М.-М. С. Яциніна; НАН України, Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Дисертація є першим в Україні системним і комплексним мо-
нографічним дослідженням зловживання правом службовими
особами у кримінальному праві України. Розкрито стан науко-
вого опрацювання проблем кримінальної відповідальності за зло-
вживання владою, службовим становищем або повноваженнями
за кримінальним кодексом України, простежено історію регла-
ментації кримінальної відповідальності за зловживання владою,
службовим становищем або повноваженнями у кримінальному
праві України. Узагальнено досвід зарубіжних держав щодо за-
кріплення у їхніх кримінальних законах відповідальності за зло-
вживання владою, службовим становищем або повноваженнями,
досліджено явище зловживання правом як родове та міжгалузе-
ве поняття та його місце у кримінальному праві України. Дослі-
джено склади злочинів, які передбачають відповідальність за
зловживання владою, службовим становищем або повноваження-
ми за кримінальним кодексом України (ст. ст. 364, 364-1, 365-2
КК України). Проаналізовано проблеми розмежування та квалі-
фікації складів кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зло-
вживанням владою, службовим становищем або повноваженнями
з суміжними складами кримінальних правопорушень. Дослідже-
но проблеми призначення покарання за зловживання владою,
службовим становищем або повноваженнями.

Шифр НБУВ: РА448181
2.Х.795. Злочини проти честі та гідності особи (теоретичне

порівняльно-правове дослідження): автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук: 12.00.08 / В. М. Підгородинський; Одеський державний
університет внутрішніх справ. – Одеса, 2020. – 40 с. – укp.

Уперше в Україні здійснено спеціальне комплексне теоретичне
порівняльно-правове дослідження науково-прикладних проблем
кримінально-правової охорони честі та гідності особи. Розробле-
но авторську концепцію українського кримінального законодав-
ства, спрямованого на захист честі та гідності особи. Установле-
но місце вітчизняної правової системи як складової правових
систем, що виникли в континентальній Європі на основі христи-
янських, романо-германських і місцевих правових традицій. Ви-
значено поняття, структуру й елементи об’єктів злочинів проти
честі та гідності особи. Охарактеризовано честь і гідність особи
як самостійні об’єкти кримінально-правової охорони, які мають
фундаментальні істотні відмінності із загальними положеннями,
що регламентують кримінально-правову охорону немайнових
благ фізичної особи, моральності у суспільстві, авторитету дер-
жави, її органів і посадових осіб. Визначено прийнятну з точки
зору як європейської правової доктрини, так і вітчизняного за-
конодавця позицію щодо визначення честі, гідності та ділової
репутації особи. На основі аналізу суспільно небезпечних діянь
проти честі та гідності особи у відповідному законодавстві інших
країн з’ясовано ознаки, які характеризують об’єктивну та суб’-
єктивну сторону складів цих злочинів, суб’єктів цих суспільно
небезпечних діянь. Установлено можливість криміналізації окре-
мих діянь проти честі та гідності особи, зокрема наклепу й
образи, з відповідними кримінально-правовими наслідками. Ви-
значено поняття та види кваліфікуючих ознак злочинів, пов’яза-
них із посяганням на честь і гідність особи у кримінальному
праві інших країн, здійснено порівняння цих правових категорій
із відповідними категоріями у кримінальному законодавстві Ук-
раїни. Встановлено подібні та відмінні привілейовані ознаки зло-
чинів, пов’язаних із посяганням на честь і гідність особи у
кримінальному законодавстві України та інших країн. Здійснено
обмежувально-порівняльний аналіз злочинів проти честі та гід-
ності особи від посягань на честь і гідність особи в інших галу-
зях законодавства національної правової системи з метою вияв-
лення певних тенденцій і можливостей взаємного доповнення та
використання досвіду законодавчої регламентації. На основі про-
веденого аналізу виявлено переваги та прогалини у нормах про
відповідальність за заподіяння шкоди честі та гідності особи. 

Шифр НБУВ: РА445069
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2.Х.796. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері
земельних відносин: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:
12.00.08 / Р. О. Мовчан; НАН України, Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького. – Київ, 2020. – 36 с. – укp.

Дисертацію присвячено комплексному розвТязанню теоретич-
них та практичних проблем кримінальної відповідальності за
злочини у сфері земельних відносин. Визначено поняття та сис-
тему таких злочинів, проаналізовано історичний та іноземний
досвід кримінально-правової протидії злочинам у сфері земель-
них відносин, з’ясовано соціальну обумовленість криміналізації
порушень земельного законодавства України. Розкрито зміст
об’єктивних, суб’єктивних і кваліфікуючих ознак складів дослі-
джуваних злочинів. Висвітлено кримінально-правові наслідки
вчинення злочинів у сфері земельних відносин.

Шифр НБУВ: РА445405
2.Х.797. Кримінальна відповідальність за кримінальні пра-

вопорушення проти правосуддя: автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук: 12.00.08 / Л. М. Палюх; Харківський Нац. ун-т внут-
рішніх справ. – Харків, 2021. – 39 с. – укp.

Здійснено комплексне дослідження теоретичних і практичних
проблем кримінальної відповідальності за правопорушення про-
ти правосуддя. Встановлено методологічні засади дослідження
проблем кримінальної відповідальності за правопорушення про-
ти правосуддя, виділено концептуальні проблеми відповідально-
сті за кримінальні правопорушення проти правосуддя, що потре-
бують вирішення. Досліджено становлення законодавства про
кримінальну відповідальність за правопорушення проти право-
суддя. Проаналізовано кримінальне законодавство зарубіжних
держав щодо встановлення відповідальності за кримінальні пра-
вопорушення проти правосуддя, зокрема питання про системати-
зацію відповідних кримінально-правових норм. Запропоновано
вирішення концептуальних проблем регламентації в КК України
відповідальності за кримінальні правопорушення проти право-
суддя, у тому числі тих, що стосуються визначення родового
об’єкта, системи кримінальних правопорушень проти правосуд-
дя. Запропоновано системний підхід до регламентації матеріаль-
ної підстави кримінальної відповідальності за правопорушення
проти правосуддя, у тому числі кваліфікуючих ознак складів
кримінальних правопорушень цього виду, встановлення і при-
значення покарання за зазначені правопорушення.

Шифр НБУВ: РА448577
2.Х.798. Кримінально-правова охорона автономії пацієнта в

Україні / С. Я. Лихова // Юрид. вісн. Повітр. і косм.
право: Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – 2020. – № 4. –
С. 175-181. – Бібліогр.: 8 назв. – укp.

Мета роботи – аналіз феномену «автономія пацієнта» як
об’єкта кримінально-правової охорони. Методологічну основу
дослідження склали загальнонаукові методи пізнання, за допо-
могою яких автор розв’язує проблему змісту автономії пацієнта,
та можливості кримінально-правової охорони цього феномена.
Наголошено на необхідності проведення кримінального дослі-
дження автономії пацієнта та окремих його складових компонен-
тів для уніфікації кримінально-правової термінології. Констато-
вано, що на законодавчому рівні питання врегулювання автоно-
мії пацієнта є вирішеним, але існують значні недоліки у прак-
тиці застосування цілої низки статей КК України у сфері медич-
ної діяльності.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.799. Кримінально-правова охорона виборчих прав гро-

мадян України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08
/ А. В. Бурбій; Держ. н.-д. ін-т Мін-ва внутрішніх справ
України. – Київ, 2020. – 20 с. – укp.

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей криміналь-
но-правової охорони виборчих прав громадян України. Здійсне-
но теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення
проблеми кримінально-правової охорони виборчих прав грома-
дян України. На основі методологічного багатоманіття сформу-
льовано визначення понять кримінальних правопорушень проти
виборчих прав громадян; кримінальних правопорушень, повТя-
заних із виборчим процесом у межах загального поняття кримі-
нального правопорушення у кримінальному праві. Розглянуто
загальні питання історії становлення відповідальності за ці кри-
мінальні правопорушення.

Шифр НБУВ: РА445797
2.Х.800. Кримінально-правова охорона національної безпе-

ки України: терористичний акт: монографія / Л. М. Демидо-
ва, О. С. Попович; ред.: Л. М. Демидова; Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук
України, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочин-
ності імені В. В. Сташиса. – Харків: Право, 2021. – 396,
[1] с. – Бібліогр.: с. 374-[397]. – укp.

Досліджено актуальні проблеми кримінально-правової охоро-
ни національної безпеки України в різних її сферах. Висвітлено
доктринальні, законодавчі та правозастосовні питання щодо те-
рористичних актів. Визначено та обгрунтовано концептуальні
засади пізнавального процесу, звернуто увагу на значення док-
трини кримінального права. Із застосуванням сукупності крите-
ріїв оцінювання проаналізовано норми кримінального законодав-
ства, що містять ознаки терористичного акту та інших терорис-

тичних злочинів у історичному, міжнародно-правовому, зарубіж-
ному та національному вимірах. Акцентовано увагу на важливо-
сті впровадження в кримінальне законодавство України рекомен-
дацій міжнародних інституцій стосовно визначення мети теро-
ристичних актів та інших його ознак з урахуванням національ-
них традицій і сучасних здобутків українських вчених. Обгрун-
товано пропозиції щодо внесення змін до Кримінального кодексу
України та іншого українського законодавства з питань боротьби
з тероризмом. Сформульовано рекомендації стосовно кваліфіка-
ції терористичного акту.

Шифр НБУВ: ВА852133
2.Х.801. Кримінально-правова характеристика посягання на

захисника чи представника особи: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.08 / Г. В. Логвинський; Нац. ун-т «Одеська юри-
дична академія». – Одеса, 2021. – 20 с. – укp.

Вперше в Україні комплексно досліджено кримінально-право-
ву характеристику посягання на захисника чи представника осо-
би. Аргументовано необхідність зміни назви розділу XVIII Осо-
бливої частини КК України та запропоновано таку редакцію:
«Кримінальні правопорушення проти діяльності, пов’язаної зі
здійсненням правосуддя чи правозахисної діяльності». На основі
позитивного зарубіжного досвіду, враховуючи те, що мотив вчи-
нення злочину може бути зумовлений невдоволенням такою за-
конною діяльністю, помстою за таку законну діяльність, а також
стосуватися минулої, теперішньої чи майбутньої законної діяль-
ності потерпілого, запропоновано доповнити ч. 1 ст. 398, ч. 2
ст. 398, ч. З ст. 398, ч. 1 ст. 400 КК України після слів
«пов’язаною з наданням правової допомоги» словами «задля
припинення чи зміни характеру такої діяльності або з мотивів
помсти». Вперше здійснено систематизацію положень криміналь-
них кодексів зарубіжних країн романо-германської правової сім’ї
щодо криміналізації посягань на захисника чи представника осо-
би, що показало наявність трьох основних підходів до криміна-
лізації таких діянь, а саме: криміналізація діяння щодо посяган-
ня на захисника чи представника особи на рівні окремої статті;
криміналізація діяння щодо посягання на захисника чи предст-
авника особи в одній статті з іншими учасниками судового про-
цесу (адвоката, прокурора, експерта, перекладача або свідка в
ході судового розгляду, з метою змінити хід судового розгляду
та ін.); криміналізація діяння щодо посягання на захисника чи
представника особи шляхом утворення в ролі кваліфікуючої
ознаки іншого кримінального правопорушення. Вдосконалено
пропозицію щодо зміни назви ст. 400 КК України на «умисне
вбивство або замах на вбивство особи, яка здійснює правозахис-
ну діяльність»; підходи щодо визначення видового об’єкта пося-
гань як порядку здійснення правозахисної діяльності особою,
яка надає правову допомогу, захищеність особистих, майнових
прав та інтересів особи, яка здійснює таку діяльність і її близь-
ких родичів.

Шифр НБУВ: РА450360
2.Х.802. Кримінально-правові та кримінологічні основи про-

тидії психічному насильству: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:
12.00.08 / Г. М. Собко; Держ. н.-д. ін-т Мін-ва внутрішніх
справ України. – Київ, 2020. – 40 с. – укp.

Здійснено аналіз українського та зарубіжного кримінального
законодавства щодо розуміння та законодавчої регламентації
психічного насильства, його еволюції як кримінально-правової
категорії. Розглянуто форми, види, характеристики психічного
насильства та досліджено позицію з удосконалення механізмів
протидії такому виду злочинності. Обгрунтовано поняття, суть,
зміст, види психічного насильства як кримінально-правової ка-
тегорії. Встановлено структуру соціально-психологічного впливу
(суб’єкт, об’єкт, зміст, засоби та результат соціально-психоло-
гічного впливу). Досліджено особливості психічного насильства
в злочинах проти власності та громадської безпеки. Виокремле-
но детермінанти психічного насильства. Розглянуто психічне на-
сильство як одну із форм домашнього насильства. Проаналізо-
вано інформаційну безпеку України в контексті маніпулювання
і психічного впливу на громадян, а також психічне насильство
серед неповнолітніх, зокрема кримінологічні особливості їх вік-
тимізації. Визначено напрями вдосконалення чинного законодав-
ства щодо профілактики та протидії психічному насильству.

Шифр НБУВ: РА445617
2.Х.803. Методика розслідування організованої злочинної

діяльності у сфері оподаткування: теорія та практика: автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / А. М. Падалка; Універси-
тет державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021. –
40 с. – укp.

Досліджено організовану злочинну діяльність у сфері оподат-
кування, яка є відносно новим та малодослідженим феноменом
для українського суспільства, оскільки виникла і сформувалася
не раніше 90-х рр. ХХ ст. шляхом трансформації організованої
загальнокримінальної та організованої економічної злочинності.

Шифр НБУВ: РА448745
2.Х.804. Поняття, система та кримінально-правова характе-

ристика складів злочинів проти основ національної безпеки
України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08
/ Р. Л. Чорний; Харківський Нац. ун-т внутрішніх справ. –
Харків, 2021. – 39 с. – укp.
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Зазначено, що робота є першим з моменту набрання чинності
Законом України «Про національну безпеку України» і змінами
до розділу I Особливої частини КК України дослідженням, у
якому комплексно, з використанням сучасних наукових методів,
з нових наукових позицій на системному рівні сформульовано
цілісну теоретичну модель кримінально-правового регулювання
життєво важливих інтересів держави як об’єкта національної
безпеки і запропоновано низку пропозицій і рекомендацій, важ-
ливих для юридичної науки і подальшого удосконалення закону
про кримінальну відповідальність. Досліджено проблеми соці-
альної зумовленості кримінально-правових норм про злочини
проти основ національної безпеки України. Розглянуто досвід
кримінально-правової охорони держави за законодавством окре-
мих іноземних держав. Розглянуто правову природу національ-
ної безпеки України як тріади трьох об’єктів – людини, су-
спільства, держави, і визначено поняття злочинів, відповідаль-
ність за вчинення яких передбачено у розділі І Особливої час-
тини КК України. Розглянуто критерії їх систематизації та за-
пропоновано систему відповідних суспільно небезпечних діянь.
Здійснено загальну характеристику та визначено види об’єкта
складів злочинів проти основ національної безпеки України.
Проаналізовано юридичні, соціальні та фізичні ознаки їх пред-
мета. Здійснено дослідження суспільно небезпечного діяння у
складах злочинів проти основ національної безпеки, суспільно
небезпечних наслідків та причинового зв’язку між суспільно не-
безпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками, осо-
бливостей вини, мети і мотивів, ознак загального і спеціального
суб’єкта у складах злочинів, передбачених ст. ст. 109 – 114-1
КК України. За результатами дослідження сформульовано низ-
ку висновків, пропозицій і практичних рекомендацій.

Шифр НБУВ: РА448574
2.Х.805. Працівник правоохоронного органу як суб’єкт зло-

чину: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / І. В. Здре-
ник; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого. – Київ, 2020. – 18 с. – укp.

Комплексно досліджено проблему відповідальності працівника
правоохоронного органу за кримінальним правом України. Об-
грунтовано соціальну обумовленість встановлення кримінальної
відповідальності працівників правоохоронних органів. Визначе-
но поняття «працівник правоохоронного органу» та виокремлено
сім груп злочинів, де працівник правоохоронного органу може
бути суб’єктом злочину, з яких лише чотири групи передбача-
ють статус працівника правоохоронного органу як такий, що має
кримінально-правове значення. Охарактеризовано об’єктивні та
суб’єктивні ознаки складів злочинів, що передбачають відпові-
дальність працівника правоохоронного органу як суб’єкта злочи-
ну за кримінальним правом України. Визначено особливості
предметів злочинів, вчинення яких працівником правоохоронно-
го органу має кримінально-правове значення. 

2.Х.806. Проблеми правової визначеності юридичних дефі-
ніцій корупційних кримінальних правопорушень: деякі теоре-
тичні та правозастосовні аспекти / Т. Д. Лисько, Ю. Є. Рєп-
кіна // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац.
авіац. ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 169-174. – Бібліогр.:
11 назв. – укp.

Мета роботи – дослідити основні теоретичні та правозасто-
совні проблеми правової визначеності юридичних дефініцій, що
використовуються для формулювання складів корупційних кри-
мінальних правопорушень. Методологічну основу дослідження
склали формально-юридичний метод, що надав змогу класифіку-
вати і систематизувати досліджувані кримінально-правові норми,
та метод інтерпретації (тлумачення), що надав можливість з’ясу-
вати зміст окремих норм кримінального права. В результаті про-
веденого дослідження сформовано основні проблеми теоретично-
го та правозастосовного характеру та запропоновано шляхи ви-
рішення окремих з них. Винесено на обговорення деякі теоре-
тичні та практичні аспекти правового визначення окремих дефі-
ніцій корупційних кримінальних правопорушень.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.807. Розслідування крадіжок, учинених злочинними

групами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09
/ Ю. В. Висотенко; Національна академія внутрішніх
справ. – Київ, 2021. – 21 с. – укp.

Проведено комплексне дослідження актуальних питань розслі-
дування крадіжок, учинених злочинними групами. Висвітлено
теоретичні передумови формування криміналістичної характе-
ристики крадіжок, учинених злочинними групами, та її місце в
системі криміналістичної методики розслідування злочинів.
З’ясовано особливості початкового етапу розслідування краді-
жок, вчинених злочинними групами, та розроблено організацій-
но-тактичні засади розшуку викраденого майна. Запропоновано
рекомендації щодо обрання тактичних прийомів огляду, допиту
потерпілих, свідків і підозрюваних, а також використання спе-
ціальних знань під час розслідування крадіжок, учинених зло-
чинними групами.

Шифр НБУВ: РА448296
2.Х.808. Службова недбалість: кримінально-правова та кри-

мінологічна характеристика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.00.08 / В. Ф. Ступа; Класичний приватний університет. –
Запоріжжя, 2020. – 20 с. – укp.

Здійснено комплексне наукове дослідження кримінально-пра-
вової норми, яка передбачає кримінальну відповідальність за
службову недбалість. Надано кримінально-правову та криміно-
логічну характеристику службової недбалості. З’ясовано, що
становлення кримінальної відповідальності за службову недба-
лість відбувалося на теренах сучасної України в унісон із про-
цесом формування та зміцнення державності. Проведено компа-
ративістський аналіз досліджень криміналізації недбалості в за-
рубіжних країнах, виявлено позитивні моменти, що становлять
інтерес із погляду оптимізації змісту ст. 367 КК України. Дове-
дено, що відсутність у кримінальному законі вказівки на форму
вини недбалості є перешкодою для визнання цього злочину в
цілому необережним. Надано кримінально-правову характерис-
тику об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину службо-
вої недбалості. Подано «портрет» особи, яка вчинила службову
недбалість. Розглянуто систему запобігання службовій недбало-
сті, обгрунтовано комплекс заходів загальносоціального, спеці-
ально-кримінологічного й індивідуального її запобігання. Нада-
но пропозиції з удосконалення чинного законодавства України у
сфері службової недбалості та сформульовано рекомендації,
спрямовані на її запобігання.

Шифр НБУВ: РА444991
2.Х.809. Юридико-психологічна характеристика зловживан-

ня посадовим становищем держслужбовцями в Україні: авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 19.00.06 / Е. О. Скубак;
Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2020. –
18 с. – укp.

Визначено юридико-психологічні особливості злочинів, по-
в’язані із зловживанням службовим становищем і сформульова-
но рекомендації щодо використання психологічних знань і при-
йомів в практичній діяльності правоохоронних органів у процесі
їх розслідування. Представлено історико-правовий та компарати-
вістський аналіз кримінально-правового розуміння поняття «зло-
вживання посадовим становищем». Встановлено психологічну
природу злочинів пов’язаних із зловживанням службовим стано-
вищем. Акцентовано увагу на корупційному характері зазначе-
них злочинів та доведено, що їх психологічна зумовленість ха-
рактеризується дією двох груп детермінант – соціальних і пси-
хологічних. Здійснено психолого-правовий аналіз об’єкта й об’єк-
тивної сторони, суб’єкта та суб’єктивної сторони злочинів, по-
в’язаних із зловживанням посадовим становищем. Виокремлено
типові психологічні ознаки суб’єкта та мотиви корупційної пове-
дінки посадових осіб. Розроблено та запропоновано основні
шляхи нормативно-правового удосконалення розслідування зло-
чинів, пов’язаних зі зловживанням службовим становищем. Вне-
сено пропозиції щодо використання у кримінальних проваджен-
нях психологічних особливостей посадової особи. Обгрунтовано
актуальність застосування спеціальних психологічних знань у
кримінальних провадженнях щодо злочинів пов’язаних з коруп-
цією шляхом застосування поліграфічного дослідження.

Шифр НБУВ: РА448114
Див. також: 2.У.179, 2.Х.545

Кримінологія

2.Х.810. Віктимологічні заходи запобігання насильницьким
злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканості
дитини: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08
/ С. С. Кузьменко; Донецький юридичний інститут Міністер-
ства внутрішніх справ України. – Маріуполь, 2021. –
20 с. – укp.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню віктимо-
логічних проблем запобігання насильницьким злочинам проти
статевої свободи та статевої недоторканості дитини в Україні.
Уперше поставлено й вирішено наукову задачу розроблення ці-
лісного теоретичного та практичного підходу до формування вік-
тимологічних заходів запобігання насильницьким злочинам про-
ти статевої свободи та статевої недоторканості дитини, що нада-
ло можливість обгрунтувати пропозиції, спрямовані на удоско-
налення законодавства та практики його застосування органами
і службами у справах дітей, спеціальними установами та закла-
дами, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику пра-
вопорушень. Здійснено аналіз правових засад запобігання, нада-
но кримінально-правову характеристику й розкрито особливості
зарубіжного досвіду у запобіганні таким злочинам. Охарактери-
зовано структуру та динаміку таких злочинів. Розкрито зміст
обставин, що сприяють насильницькій статевій віктимізації дітей
в Україні. 

Шифр НБУВ: РА448506
2.Х.811. Запобігання злісній непокорі вимогам адміністрації

установи виконання покарань: навч. посіб. / В. Л. Ортин-
ський, О. М. Гумін, Р. Л. Сопільник, О. О. Кваша,
О. Г. Колб, І. М. Копотун, К. Б. Марисюк, А. В. Савченко,
А. О. Джужа, Б. М. Головкін, О. П. Рябчинська, П. А. Во-
робей, А. Боровик, З. В. Журавська, І. О. Колб, А. В. Год-
левська-Коновалова, О. В. Сокальська, С. О. Колб,
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Ю. П. Степанова, Ю. О. Новосад, Л. М. Дучимінська,
Р. Л. Сопільник, С. О. Сорока; ред.: В. Л. Ортинський; Нац.
ун-т «Львівська політехніка», Заклад вищої освіти «Львівський
університет бізнесу та права». – Львів: Вид-во Львів. політех-
ніки, 2020. – 187 с. – Бібліогр.: с. 157-183. – укp.

Розглянуто актуальні проблеми щодо злісної непокори засу-
джених вимогам адміністрації установи виконання покарань, яка
протягом всього періоду незалежності України є однією з хро-
нічних проблем. Проаналізовано значну кількість законодавства
з означеної проблематики та розроблено науково обгрунтовані
заходи щодо його удосконалення, включаючи кодекси та закони
України.

Шифр НБУВ: ВА852342
2.Х.812. Зменшення можливостей вчинення злочинів: стра-

тегічний підхід: монографія / В. В. Голіна, С. С. Шрамко,
В. С. Батиргареєва, М. Г. Колодяжний, А. В. Калініна,
Ю. Б. Данильченко, М. О. Маршуба; ред.: В. В. Голіна; На-
ціональна академія правових наук України, Науково-дослідний
інститут вивчення проблем злочинності імені В. В. Сташиса. –
Харків: Право, 2020. – 285 с. – Бібліогр.: с. 263-285. – укp.

Наведено поглиблений кримінологічний аналіз сучасної кримі-
ногенної ситуації в Україні, яку розглянуто як інформаційну
модель для розробки стратегії зменшення можливостей вчинення
злочинів. Виділено головні особливості стратегії зменшення вчи-
нення злочинів, сформульовано її поняття та розглянуто основні
напрями. Наведено результати емпіричного дослідження щодо
стану впровадження стратегії зменшення вчинення можливостей
вчинення злочинів у діяльність Національної поліції, окреслено
перспективи використання сучасної зарубіжної практики засто-
сування названої стратегії.

Шифр НБУВ: ВА852127
2.Х.813. Комплексний аналіз особливої жорстокості як

ознаки кримінальних правопорушень, що вчиняються непов-
нолітніми: детермінанти та попередження: монографія
/ Р. О. Бундз, В. Л. Ортинський, О. М. Гумін, С. В. Яки-
мова, Ю. І. Семчук, А. С. Крижановський, А. О. Йосипів;
ред.: Р. О. Бундз; Нац. ун-т «Львівська політехніка», Заклад
вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права». –
Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2020. – 167 с. – Бібліогр.:
с. 158-167. – укp.

Наведено комплексний кримінологічний аналіз особливої жор-
стокості, як ознаки кримінальної поведінки неповнолітніх. Роз-
глянуто кримінологічну характеристику насильницьких кримі-
нальних правопорушень, які вчиняються неповнолітніми з осо-
бливою жорстокістю. Розроблено кримінологічний портрет осо-
бистості такого неповнолітнього злочинця. Систематизовано су-
часний комплекс детермінант кримінальної насильницької пове-
дінки неповнолітніх. Запропоновано кримінологічні рекоменда-
ції щодо вдосконалення діяльності запобігання кримінальним
правопорушенням неповнолітніх, які характеризуються особли-
вою жорстокістю.

Шифр НБУВ: ВА852337
2.Х.814. Кримінологічна характеристика морально-психоло-

гічних ознак особи злочинця та жертви злочину: монографія
/ А. Ю. Куликович. – Дніпро: Ліра, 2021. – 157 с.:
табл. – Бібліогр.: с. 138-151. – укp.

Здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове ви-
рішення наукового завдання, що полягає в комплексному дослі-
дженні кримінологічної характеристики морально-психологічних
ознак особи злочинця та жертви злочину. Висвітлено криміно-
логічні аспекти типологізації особи злочинця за морально-психо-
логічними ознаками. Наведено характеристику морально-психо-
логічних ознак жертви злочину. Подано інформацію про заходи
впливу на морально-психологічні ознаки особи злочинця та
жертви злочину шляхом запобігання злочинності. Розглянуто
заходи впливу на морально-психологічні якісні характеристики
особи злочинця та жертви злочину за законодавством зарубіж-
них країн.

Шифр НБУВ: ВС68522
2.Х.815. Кримінологічна характеристика та запобігання зло-

чинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Н. В. Лаговська;
Харківський Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2021. –
20 с. – укp.

Сформульовано та запропоновано авторське визначення зло-
чинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні, під
яким запропоновано розуміти кримінально протиправну діяль-
ність суб’єкта (органи виконавчої влади, органи місцевого само-
врядування в межах делегованих їм повноважень, підприємства,
установи та організації) під час ухвалення адміністративного
акта, спрямованого на реалізацію та захист прав і законних
інтересів осіб та на виконання нею визначених законом обов’яз-
ків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та
інших документів, реєстрації тощо). З’ясовано стан наукової
розробки проблеми запобігання злочинності у сфері надання
адміністративних послуг в Україні. Висвітлено методологію до-
слідження кримінологічної характеристики та запобігання зло-
чинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні.
Визначено ознаки злочинності у сфері надання адміністративних

послуг в Україні. Проаналізовано стан, тенденції та структуру
злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні.
Розглянуто детермінанти злочинності у сфері надання адмініс-
тративних послуг в Україні. Охарактеризовано особу злочинця,
що вчиняє кримінальні правопорушення у сфері надання адмі-
ністративних послуг. Визначено спеціально-кримінологічні заса-
ди запобігання злочинності у сфері надання адміністративних
послуг в Україні. Проаналізовано особливості індивідуально-
профілактичного запобігання злочинності у сфері надання адмі-
ністративних послуг в Україні. 

Шифр НБУВ: РА448573
2.Х.816. Кримінологічна характеристика та запобігання на-

сильницькій злочинності проти життя та здоров’я особи у
сільській місцевості: монографія / В. Л. Ортинський,
О. М. Гумін, Р. Л. Сопільник, Т. І. Шевчук, С. В. Якимова,
М. М. Коваль; ред.: Т. І. Шевчук; Нац. ун-т «Львівська полі-
техніка», Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу
та права». – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2020. –
219 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-185. – укp.

Проведено ретельний кримінологічний аналіз сучасного стану
насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи, а
також з’ясовано її особливості у сільській місцевості. Розробле-
но кримінологічні портрети особистості насильницького злочин-
ця та його жертви у сільській місцевості. Узагальнено сучасний
комплекс детермінант учинення насильницьких кримінальних
правопорушень проти життя та здоров’я особи у сільській міс-
цевості. Виокремлено проблемні аспекти запобігання небезпеч-
ним тенденціям насильницької злочинності проти життя та здо-
ров’я особи, а також запропоновано шляхи їх вирішення в су-
часних умовах функціонування сільських громад.

Шифр НБУВ: ВА852339
2.Х.817. Кримінологічне запобігання вчиненню службовими

особами кримінальних правопорушень у сфері господарської
діяльності: монографія / М. О. Дунас, В. Л. Ортинський,
О. М. Гумін, Р. Л. Сопільник, С. О. Сорока, С. В. Якимова;
ред.: М. О. Дунас; Нац. ун-т «Львівська політехніка», Заклад
вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права». –
Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2020. – 191 с. – Бібліогр.:
с. 168-190. – укp.

Досліджено проблеми щодо запобігання вчиненню службови-
ми особами кримінальних правопорушень у сфері господарської
діяльності. Розглянуто питання удосконалення заходів запобі-
гання вчиненню службовими особами кримінальних правопору-
шень у сфері господарської діяльності. Сформульовано низку
нових положень і висновків, які мають вагоме значення для
кримінального права та кримінології і юридичної практики.

Шифр НБУВ: ВА852341
2.Х.818. Кримінологічні засади індивідуалізації покарання

неповнолітніх в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.08 / Н. В. Кідіна; Національна академія внутрішніх
справ. – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Дисертація – одне із перших комплексних монографічних
досліджень, у якому з використанням сучасних методів пізнан-
ня, розроблено систему кримінологічних засобів індивідуалізації
покарання неповнолітніх, в результаті чого сформульовано низ-
ку інноваційних положень, висновків і пропозицій, які можуть
слугувати подальшому розвитку державної політики у сфері за-
побігання злочинності неповнолітніх, удосконаленню у цій сфері
законодавчої бази і правозастосовної практики.

Шифр НБУВ: РА448495
2.Х.819. Кримінологічні засади участі України в міжнарод-

ній системі запобігання злочинності: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук: 12.00.08 / Г. В. Дідківська; Університет держав-
ної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2020. – 39 с. – укp.

Здійснено ретроспективний аналіз виникнення та розвитку
кримінологічних засад участі України в міжнародній системі
запобігання злочинності. З’ясовано, що воно пройшло тривалий
і складний шлях становлення від договірно-правової форми до
комплексної спільної діяльності, яка зумовлює сучасний стан і
тенденції розвитку співпраці в цій сфері. Запропоновано автор-
ське визначення поняття міждержавної кримінологічної безпеки
як соціальної організаційно-правової концепції незалежного са-
мостійного існування держав між собою, що проявляється у
вигляді гарантування безпечного співіснування. Досліджено іс-
торичні аспекти значення України у запобіганні міжнародній
злочинності, організаційно-правові засади участі України в між-
народній системі запобігання злочинності. Визначено рівні запо-
бігання злочинності: глобальний – запобігання міжнародній
злочинності шляхом вироблення уніфікованих соціально-право-
вих заходів, сприйнятих усіма державами; міжконтиненталь-
ний – забезпечення запобігання злочинності на основі подібних
ідеологій; загальноєвропейський – розробка єдиного правового
механізму взаємодії політико-правових систем окремих європей-
ських держав; міждержавний – як взаємодія міждержавних
програм запобігання злочинності. Напрацьовано пропозиції що-
до вдосконалення правового регулювання й організаційного за-
безпечення спільної діяльності суб’єктів міжнародного співробіт-
ництва у запобіганні злочинності, участі України в міжнародній
системі запобігання злочинності, які включають вироблені
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автором заходи щодо їх здійснення (підготовка проєктів конвен-
цій, відповідних законопроєктів, внесення змін до чинного внут-
рішнього кримінального та тісно пов’язаного з ним криміналь-
ного процесуального і кримінально-виконавчого законодавства,
коригування правозастосовної практики тощо). Запропоновано
модель Меморандуму «Про кримінологічну безпеку держав» і
концептуальні положення, що містяться в науковому досліджен-
ні. Аргументовано висновок про те, що кінцевим підсумком усіх
перерахованих зусиль було б досягнення такого ступеня співпра-
ці в цій сфері, при якій вона на основі прогнозування, програ-
мування, взаємодії і координації дій одержала б якісно новий
стан і перетворилася б у спільну діяльність – міжнародну сис-
тему запобігання злочинності. Це система, яка грунтується на
єдиній у цілях і завданнях, формах і методах, заснована на
загальновизнаній договірно-правовій базі й уніфікованому націо-
нальному законодавстві кожної держави-учасниці, що включає
налагоджену систему суб’єктів запобігання на всіх рівнях і на-
прямах цієї діяльності.

Шифр НБУВ: РА445065
2.Х.820. Кримінологія: навч. посіб. для підгот. до екзамену

/ Т. В. Корнякова, Н. С. Юзікова; Дніпропетровський нац.
ун-т ім. Олеся Гончара. – Вид. 2-ге, оновл. та допов. –
Дніпро: Ліра, 2017. – 134 с. – Бібліогр.: с. 120-125. – укp.

Представлено відповіді на запитання курсу Кримінологія (За-
гальна та Особлива частини). Розглянуто структуру та особли-
вості кожного інституту дисципліни Кримінологія.

Шифр НБУВ: ВА852659
2.Х.821. Механізми інституційного забезпечення протидії

корупції: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.05
/ Я. Ю. Швидкий; Інститут підготовки кадрів державної служ-
би зайнятості України. – Київ, 2020. – 20 с.: рис. – укp.

Теоретико-методологічно обгрунтовано механізми інституцій-
ного забезпечення протидії корупції та розробці практичних ре-
комендацій щодо вдосконалення діяльності органів влади у да-
ній сфері. Удосконалено теоретичний підхід до розуміння суті
поняття «корупція» як використання у будь-якому вигляді поса-
довцями, що представляють державну, передусім виконавчу, су-
дову владу, установи й організації господарського управління,
громадські об’єднання, свого службового становища з метою от-
римати майно, послуги чи пільги собі або третім особам. Удо-
сконалено суть таких базових понять, як «безпека» та «націо-
нальна безпека». Запропоновано шляхи оптимізації інституцій-
ного забезпечення національної безпеки органами протидії ко-
рупції в Україні, а саме: започаткувати багатоцільову систему
боротьби з корупцією, удосконалити діяльність Національного
агентства з питань запобігання корупції, спрямовану на ефектив-
ну перевірку електронних декларацій, покращання роботи в час-
тині перевірки політичних партій, спростити податкову звіт-
ність, посилити вимоги до роботи структур контрольно-нагляд-
ового профілю, а в майбутньому скоротити кількість ліцензій,
дозволи, патенти, розмежувати повноваження органів державної
влади, згідно з якими надаються адміністративні послуги та
виконуються контрольно-наглядові чи інспекційні функції, за-
безпечити прозорість приватизаційного процесу, а також проце-
су державних закупівель, тендерів і аукціонів, розвивати елек-
тронне урядування, забезпечити подальше реформування дер-
жавної служби та служби в органах місцевого самоврядування з
метою забезпечення їх професійності, залучити громадян до
формування громадських об’єднань з протидії корупції, створи-
ти систему підготовки фахівці з антикорупційних заходів і здо-
буття антикорупційної освіти спеціалістів з кожної спеціальності.

Шифр НБУВ: РА448122
2.Х.822. Про деякі невирішені проблеми подолання домаш-

нього насильства / Ю. О. Ланцедова, І. Ф. Літвінова
// Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац.
ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 163-168. – Бібліогр.:
12 назв. – укp.

Мета роботи – обгрунтувати деякі варіанти вдосконалення
засобів подолання домашнього насильства. Застосовано порів-
няльно-правовий аналіз, пізнавально-аналітичний та ін. Запро-
поновано розмежування насильства та прямого і делегованого
державного примусу, вдосконалення законодавчих визначень до-
машнього насильства та його різновидів. Підкреслено, що зако-
нодавчі визначення поняття домашнього насильства і кожного з
його видів доцільно доповнити словами: «за відсутності в діянні
ознак прямого або делегованого сім’ї, трудовому, освітньому чи
іншому колективу або соціооточенню державного примусу, що
має нерозривну сукупність базисних юридичних ознак його пра-
вомірності: необхідність, достатність, гуманність, провесіона-
лізм, збалансованість) та/або обставин, що виключають антисо-
циальность чи винність даного діяння (необхідної оборони, уяв-
ної оборони, крайньої необхідності, виправданого ризику, затри-
мання правопорушника, психічного чи фізичного примусу)».

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.823. Протидія корупції у сфері воєнної безпеки: моно-

графія / І. І. Войтович; Приватна установа «Науково-дослід-
ний інститут публічного права». – Дніпро: Біла К. О.,
2020. – 391 с.: діаграми, табл. – Бібліогр.: с. 346-391. –
укp.

На підставі аналізу теоретичних засад, правового регулювання
та практичного розв’язання правоохоронними органами та судом
протидії корупції у сфері воєнної безпеки, досліджено специфі-
ку здійснення такої кримінологічної діяльності, а також визна-
чено шляхи її удосконалення. Зазначено теоретико-методологічні
засади дослідження корупційної злочинності у сфері воєнної
безпеки. Визначено стан корупційної злочинності у сфері воєн-
ної безпеки. Наведено детермінацію корупційної злочинності у
сфері воєнної безпеки в Україні. Розкрито протидію корупціїній
злочинності у сфері воєнної безпеки.

Шифр НБУВ: ВА851947
2.Х.824. Теоретико-правові засади запобігання злочинності

у митній сфері: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08
/ Н. З. Рогатинська; Університет державної фіскальної служ-
би України. – Ірпінь, 2020. – 38 с. – укp.

Подано вирішення науково-прикладної проблеми, що полягає
у виробленні концептуальної моделі теорії і практики запобіган-
ня злочинності у митній сфері. Розроблено кримінологічні заса-
ди запобігання злочинності у митній сфері як загальнообов’яз-
кові організаційно-правові основи, що походять від імені держа-
ви у процесі координації діяльності суб’єктів митної сфери, об’-
єднання спільних зусиль, методів, способів, засобів і заходів,
спрямованих на досягнення законності у митній сфері. Дослі-
джено генезис злочинності у митній сфері та організаційно-пра-
вові засади запобігання злочинності у митній сфері в певний
історичний період. Зазначено, що основним напрямом реформу-
вання органів у митній сфері України є максимальне наближен-
ня організації їх діяльності до європейських стандартів, а пріо-
ритетом – концептуально новий порядок взаємодії митних ор-
ганів і митних органів інших держав із суб’єктами зовнішньо-
економічної діяльності та громадянами, який вимагає організації
відносно нового для українського суспільства рівня співпраці у
запобіганні злочинності в митній сфері. На основі аналізу істо-
ричного розвитку митної сфери у міжнародних відносинах від
зародження сучасних митних органів до формування ЄС як су-
часного наднаціонального утворення виявлено риси, загальні за-
кономірності впровадження заходів запобігання злочинності у
митній сфері. Проаналізовано систему законодавчого забезпечен-
ня діяльності органів митної сфери щодо запобігання злочинно-
сті, виокремлено суб’єкти запобігання злочинності у митній сфе-
рі. Наголошено, що розвиток міжнародної співпраці митних ор-
ганів України з міжнародними інституціями й іноземними парт-
нерами формує пріоритети, основними серед яких стають удо-
сконалення митного законодавства з урахуванням практики
здійснення функцій запобігання злочинності у митній сфері кра-
їн Європи, впровадження новітніх митних технологій, якісна
професійна підготовка фахівців і формування високоефективних
відносин між митними органами. Обгрунтовано, що в умовах
євроінтеграційного процесу нашої країни основним напрямом у
запобіганні злочинності в митній сфері є міжнародна співпраця,
що передбачає адаптацію національного законодавства до міжна-
родних норм і стандартів, на основі яких здійснюється діяль-
ність. Досліджено міжнародні стандарти антикорупційної діяль-
ності митних органів, процеси формування вимог до етичної
поведінки посадових осіб митних органів України, сучасні під-
ходи у роботі з персоналом таких органів, а також шляхи вдос-
коналення кадрового забезпечення. Констатовано, що формуван-
ня, виховання та контроль доброчесності поведінки посадових
осіб є пріоритетним напрямом діяльності митних органів, орієн-
тованих на реалізацію принципу верховенства права, підвищен-
ня якості митних послуг, професіоналізму та високих моральних
якостей персоналу. 

Шифр НБУВ: РА445175
2.Х.825. Теоретико-прикладні засади кримінологічної діяль-

ності Національної поліції України: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук: 12.00.08 / А. Є. Фоменко; Харківський Нац. ун-т
внутрішніх справ. – Харків, 2021. – 32 с. – укp.

Одне з перших досліджень, у якому з використанням сучас-
них методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової
науки досліджено проблемні питання кримінологічної діяльності
Національної поліції України та сформульовано авторське ба-
чення шляхів їх вирішення. Охарактеризовано кримінологічну
діяльність як предмет наукових пошуків. Здійснено структурно-
функціональну характеристику кримінологічної діяльності На-
ціональної поліції України. Визначено методологію дослідження
кримінологічної діяльності Національної поліції України. Роз-
глянуто права людини як ідеологічне підгрунтя кримінологічної
діяльності Національної поліції України. Сформульовано понят-
тя кримінологічної діяльності Національної поліції України.
Описано правове регулювання кримінологічної діяльності Націо-
нальної поліції України. Досліджено наукові засади здійснення
кримінологічного моніторингу органами поліції. Установлено
взаємодію поліції з іншими суб’єктами протидії злочинності.
Надано характеристику світовим моделям кримінологічної діяль-
ності поліції. Сформульовано рівні ефективності кримінологіч-
ної діяльності поліції.

Шифр НБУВ: РА448486
2.Х.826. Теоретико-прикладні засади протидії злочинам у

сфері банківської діяльності в Україні: автореф. дис. ... д-ра
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юрид. наук: 12.00.08 / А. М. Клочко; НАН України, Ін-т
держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2020. –
35 с. – укp.

Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням
злочинності у сфері банківської діяльності в Україні. Дослідже-
но феномен злочинності у сфері банківської діяльності, її сучас-
ний стан, тенденції та закономірності розвитку. Визначено фак-
тори соціальної зумовленості кримінально-правової охорони сфе-
ри банківської діяльності в Україні, досліджено стан охорони
сфери банківської діяльності зарубіжних країн на кримінально-
правовому рівні. Удосконалено зміст поняття «злочини у сфері
банківської діяльності» як самостійного об’єкта кримінально-
правової охорони та їх типологізацію. Встановлено особливості
кримінально-правової характеристики злочинів у сфері банків-
ської діяльності. Визначено детермінанти злочинності у сфері
банківської діяльності та надано кримінологічну характеристику
особи злочинця, який їх вчинює.

Шифр НБУВ: РА445790
Див. також: 2.Х.675, 2.Х.705, 2.Х.802, 2.Х.860

Пенітенціарія

2.Х.827. Забезпечення немайнових прав осіб, засуджених
до позбавлення волі (кримінально-виконавчі засади): моногра-
фія / О. О. Прасов. – Запоріжжя: Гельветика, 2020. –
409 с. – Бібліогр.: с. 366-409. – укp.

Висвітлено кримінально-виконавчі засади забезпечення немай-
нових прав засуджених до позбавлення волі. На підставі вивчен-
ня законодавства, наукових джерел і правозастосовної практики
охарактеризовано зміст немайнових прав осіб, засуджених до
позбавлення волі, зокрема права на життя, гуманне ставлення та
повагу до гідності, сім’ю, свободу пересування, особисту безпе-
ку, медичне обслуговування та охорону здоров’я, житло, освіту,
безпечне для життя і здоров’я довкілля, ім’я, працю, листуван-
ня, а також деякі спеціальні права, свободи та законні інтереси
засуджених. Надано рекомендації щодо вдосконалення законо-
давства для забезпечення немайнових прав засуджених.

Шифр НБУВ: ВА852241
2.Х.828. Законодавчі основи становлення та розвитку кри-

мінально-виконавчої системи України (1990 –  2005 рр.): ав-
тореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / А. О. Осауленко;
Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2020. –
39 с. – укp.

Здійснено системний історико-правовий аналіз законодавчих
основ становлення та розвитку кримінально-виконавчої системи
України впродовж 1990 – 2005 рр. Досліджено передумови
реформування виправно-трудової системи УРСР, історичні ас-
пекти європейської правової традиції функціонування пенітенці-
арної системи, охарактеризовано концептуальні засади форму-
вання нової стратегії реформування кримінально-виконавчої сис-
теми нашої держави. Проаналізовано питання законодавчого за-
безпечення реформування кримінально-виконавчої системи Ук-
раїни в контексті заходів Української держави у зв’язку зі всту-
пом до Ради Європи. Здійснено порівняльний аналіз криміналь-
но-виконавчого законодавства України та інших держав різних
правових сімей. Узагальнено вітчизняний досвід формування за-
конодавчих основ становлення та розвитку кримінально-виконав-
чої системи після 2005 р. та окреслено перспективи їх вдоскона-
лення в сучасній Україні.

Шифр НБУВ: РА445792
2.Х.829. Концептуальні засади застосування фізичної сили,

спецзасобів і зброї у місцях позбавлення волі: монографія
/ О. Г. Колб, І. О. Колб, О. М. Гумін, Р. Л. Сопільник,
В. В. Коваленко, Н. В. Ортинська, С. О. Сорока, Л. М. Ду-
чимінська; ред.: О. Г. Колб; Нац. ун-т «Львівська політехні-
ка», Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та
права». – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2020. – 439 с. –
Бібліогр.: с. 313-371. – укp.

Досліджено проблеми щодо застосування до засуджених, по-
збавлених волі, заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і
зброї. Наведено роль вербальних методів у запобіганні застосу-
вання до засуджених заходів вгамування. Визначено правові за-
сади застосування до засуджених, позбавлених волі, заходів фі-
зичного впливу, спеціальних засобів і зброї. Розглянуто міжна-
родно-правові підходи та практику застосування за кордоном до
засуджених, позбавлених волі, заходів вгамування. Особливе
місце відведено питанням врегулювання порядку застосування
до фізичних осіб заходів вгамування. Досліджено зміст держав-
ної політики у сфері виконання покарань, стан її реалізації
через забезпечення безпеки у колоніях та громадський контроль
за цією діяльністю в Україні. Сформульовано низку нових по-
ложень і висновків, які мають вагоме значення для криміналь-
ного, кримінально-виконавчого права й юридичної практики.

Шифр НБУВ: ВА852385
2.Х.830. Кримінально-виконавчі засади забезпечення немай-

нових прав засуджених до позбавлення волі: автореф. дис. ...
д-ра юрид. наук: 12.00.08 / О. О. Прасов; Класичний приват-
ний університет. – Запоріжжя, 2021. – 40 с. – укp.

Комплексно досліджено теоретичні та практичні проблеми за-
безпечення немайнових прав осіб, засуджених до позбавлення
волі. Розглянуто питання щодо особистих немайнових прав, які
забезпечують природне існування фізичної особи. Наголошено,
що особа, засуджена до позбавлення волі, залишається громадя-
нином України, тож їй належать усі права людини та громадя-
нина, за винятком обмежень, які пов’язані з фактом її засуджен-
ня. Розглянуто загальнотеоретичні засади, проблеми вітчизняно-
го законодавства та практичні проблеми щодо забезпечення осо-
бистих немайнових прав осіб, засуджених до позбавлення волі.
Досліджено теоретичні та практичні проблеми забезпечення та-
ких немайнових прав засуджених осіб, як право на життя, гу-
манне ставлення та повагу до гідності, сім’ю, свободу пересуван-
ня, особисту безпеку, медичне обслуговування та охорону здо-
ров’я, житло, освіту, безпечне для життя і здоров’я довкілля,
ім’я, працю, листування, а також деякі спеціальні права і сво-
боди засуджених, зокрема право на побачення, звернення, отри-
мання передач, належне матеріально-побутове забезпечення.
Окреслено проблеми вітчизняного кримінально-виконавчого за-
конодавства, проблеми редакції Кримінально-виконавчого кодек-
су України та деяких інших нормативних актів, які регулюють
забезпечення немайнових прав осіб, засуджених до позбавлення
волі. Запропоновано теоретичне та практичне вирішення окрес-
лених проблем.

Шифр НБУВ: РА448599
2.Х.831. Кримінально-виконавчі засади функціонування

державної кримінально-виконавчої служби України: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. Т. Устюжанінова;
Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2020. –
20 с. – укp.

Обгрунтовано низку положень і висновків, нових у концепту-
альному плані й важливих для юридичної науки, а також діяль-
ності ДКВС України. Сформульовано авторське визначення по-
няття Укримінально-виконавчі засади функціонування ДКВС
УкраїниФ, під яким запропоновано розуміти вихідні норматив-
но-керівні та інституціональні положення, які забезпечують ре-
алізацію завдань ДКВС України за різними функціональними
напрямами шляхом застосування норм кримінального, кримі-
нально-виконавчого та кримінального процесуального законодав-
ства, а також відомчих (міжвідомчих) нормативно-правових ак-
тів, що регулюють порядок і умови виконання та відбування
кримінальних покарань і пробації, та поняття Уінституціональні
фактори впливу на функціонування Державної кримінально-ви-
конавчої служби України як факторів, пов’язаних з управлін-
ням ДКВС України та регулюванням окремих сфер реалізації
державної політики у сфері виконання кримінальних покарань,
які впливають як позитивно, так і негативно на стан регулюван-
ня суспільних відносин, які виникають у процесі виконання й
відбування покарання. Здійснено класифікацію інституціональних
факторів на кримінологічні, соціальні та кримінально-виконавчі.

Шифр НБУВ: РА445559 
2.Х.832. Кримінологічна характеристика та запобігання кри-

мінальним правопорушенням, пов’язаним з діяльністю релігій-
них організацій: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08
/ А. М. Талах; ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управ-
ління персоналом». – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Викладено теоретичні положення та науково обгрунтовані ре-
комендації щодо запобігання злочинності, пов’язаній з діяльніс-
тю релігійних організацій в Україні. Комплексно проаналізовано
та досліджено ступінь наукової розробленості зазначеної пробле-
матики, розглянуто праці науковців, які стали теоретичною ос-
новою дослідження. Визначено стан і тенденції злочинності, по-
в’язаної з діяльністю релігійних організацій в Україні. Проана-
лізовано та систематизовано детермінанти злочинності, пов’яза-
ної з діяльністю релігійних організацій. Здійснено всебічний
аналіз кримінологічних характеристик особи, яка вчинила кри-
мінальні правопорушення зазначеної категорії, а також основних
причин та умов, що зумовлюють їх учинення. Розкрито й удо-
сконалено загальносоціальні, спеціально-кримінологічні й інди-
відуальні заходи запобігання злочинності, пов’язаній з діяльніс-
тю релігійних організацій. Сформульовано й обгрунтовано низку
теоретичних і практичних висновків, розроблено пропозиції що-
до вдосконалення чинного законодавства України та його адап-
тації до законодавства ЄС з використанням позитивної практики
правоохоронних органів іноземних країн із запобігання злочин-
ності такого виду.

Шифр НБУВ: РА448884
2.Х.833. Пенітенціарна політика як складова соціального

контролю: автореф. дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02
/ Д. В. Ягунов; Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. –
Вінниця, 2021. – 40 с. – укp.

Обгрунтовано концепцію паноптично-карцерної держави та
проаналізовано тренди інкарцерації сучасного суспільства. Дове-
дено, що на сучасному етапі застосування ув’язнення та його
неінституційних додатків обмежується лише в Європі, а нагляд-
ово-дисциплінарні механізми, що донедавна аналізувалися у ка-
тегоріях покарання, більше асоціюються із заходами безпеки.
Зазначено, що пенітенціарні системи національних держав у
ХХІ ст. зазнали та продовжують зазнавати більшого політичного
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впливу, перш за все, внаслідок занепаду велфаристської держа-
ви та супутніх традиційних цілей соціального контролю. При
цьому подальшій та ще глибшій політизації пенітенціарних сис-
тем національних держав сприяє пунітивна постмодерністська
культура соціального контролю. Розглянуто категорію квазідеві-
анта як особливого колективного об’єкта соціального контролю
у ХХІ ст. з ключовою характеристикою «небезпечний стан осо-
би», де зазначений стан може формуватися поза межами класич-
них формальних пунітивних процедур. Розкрито особливості
формування системи постреабілітаційних тотальних інституцій в
оновленій системі соціального контролю та перехід влади від
національних держав до приватних акторів. Проналізовано змі-
ну суті держави за рахунок делегування такої функції приват-
ним акторам. Зазначено, що «делегування функції» нерідко
трансформується у «захоплення політичної влади». Досліджено
особливості української пенітенціарної політики та її модуляції.
Встановлено, що українська пенітенціарна політика є непослі-
довною, позбавленою спадкоємності та прозорості (у тому числі
фінансової). Зауважено, що пенітенціарну політику України за
період останніх тридцяти років можна визначити як «а-політи-
ку», а інколи навіть як «анти-політику» з огляду на негативні
показники державного управління пенітенціарної системою. До-
ведено, що поява у міжнародних стандартах та національному
законодавстві багатьох держав неопозитивістських категорій
свідчить про розрив між формально задекларованими цілями та
політичними відносинами. Зазначено, що система контролю су-
спільства ХХІ ст. не призначена для досягнення зазначених
формально-класичних цілей, оскільки вона виконує інші більш
важливі соціальні функції, пов’язані зі ще більшим розчиненням
в тілі суспільства постмодерністської дисципліни та цифрового
соціального контролю.

Шифр НБУВ: РА448837
2.Х.834. Правові колізії та прогалини у сучасному кримі-

нально-виконавчому праві України: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.08 / Д. С. Бєлкіна; Класичний приватний
університет. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. – укp.

Сформульовано науково обгрунтовані теоретичні, правові та
практичні засади, що стосуються шляхів усунення в криміналь-
но-виконавчому законодавстві України прогалин і колізій. Дове-
дено вплив прогалин і колізій, що мають місце у кримінально-
виконавчому законодавстві України, на ефективність процесу
виконання – відбування покарань, а саме: встановлено, що їх
наявність не лише знижує результативність кримінально-вико-
навчої діяльності, а і є однією з детермінант, що дестабілізує
правопорядок у сфері виконання покарань. Визначено законо-
мірності виникнення та розвитку прогалин і колізій у криміналь-
но-виконавчому законодавстві України та здійснено періодиза-
цію цього процесу, а саме: 1991 – 2003 рр. – регулювання
кримінально-виконавчих правовідносин ВТК 1971 р., відомчими
актами МВС України та ДДУПВП; 2004 – 2014 рр. – прий-
няття КВК та внесення в нього змін і доповнень, спрямованих
на приведення умов та порядку виконання покарань у відповід-
ність до європейських стандартів; 2014 р. – наш час – актив-
ні, але безсистемні реформи у сфері виконання покарань. З’ясо-
вано зміст та сформульовано авторське визначення поняття
«правова прогалина» в кримінально-виконавчому законодавстві
України як повної або часткової відсутності законодавчої регла-
ментації тих чи інших суспільних відносин, що потребують пра-
вового регулювання у сфері виконання покарань, з урахуванням
нормотворчої техніки та принципів нормотворчості.

Шифр НБУВ: РА445560
2.Х.835. Соціальна реабілітація засуджених: автореф.

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / І. С. Чалий; Класичний
приватний університет. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – укp.

Увагу приділено дослідженню соціальної реабілітації засудже-
них як одного з найвпливовіших напрямів роботи пенітенціарної
системи. Наголошено на важливості розгляду питання соціальної
реабілітації засуджених в аспекті формування в них набору ком-
петенцій, які забезпечать можливість подальшого беззлочинного
способу життя. Сформовано підхід до еволюційного переходу в
розумінні змісту соціальної реабілітації засуджених від його ото-
тожнення лише з роботою засудженими після звільнення до ус-
відомлення потреби в соціальній реабілітації засуджених з пер-
ших днів перебування в колонії. Розглянуто наукові концепти
розуміння соціальної реабілітації засуджених. Наголошено, що
процес соціальної реабілітації повинен відбивати стан розвитку
відповідних об’єктів та процедур на конкретний момент, ті зв’яз-
ки й відносини, що сформувалися до цього. Поряд із цим він
має включати в себе й напрями майбутнього розвитку, його
закономірності, тенденції. На підставі комплексного аналізу
фактичного стану організації процесу виконання покарання у
виді позбавлення волі та оптимальної моделі цього процесу
сформовано елементний склад соціальної реабілітації засудже-
них до позбавлення волі, яка має включати соцієтальну, педаго-
гічну, медичну та професійну реабілітацію.

Шифр НБУВ: РА448597
2.Х.836. Theoretical and practical problems of application in

Ukraine of actions of physical force, special means and weapons
to convicted, imprisoned: monograph / A. V. Borovyk,

O. H. Kolb; International University of Economics and Humani-
ties named after Academician Stepan Demianchuk. – Riga: Baltija
Publ., 2021. – 735 p. – Бібліогр.: с. 625-708. – англ.

The monograph clarifies the content and essence of theoretical
and practical problems that arise in the process of application in
Ukraine to convicts, persons deprived of their liberty, measures of
physical force, special means and weapons and developed a set of
scientifically based proposals, aimed at improvid the legal frame-
work on this topic of research.

Шифр НБУВ: ІВ228219

Судоустрій (судова система)

2.Х.837. Адвокатська діяльність як об’єкт податково-право-
вого регулювання: монографія / Ю. В. Оніщик, І. О. Садов-
ська; Академія праці, соціальних відносин і туризму, Адвокат-
ське бюро «Юрія Оніщика». – Херсон: ОЛДІ– ПЛЮС,
2021. – 205 с. – Т. [21]. – Бібліогр.: с. 176-198. – укp.

Висвітлено теоретико-прикладні засади податково-правового
регулювання адвокатської діяльності. Обгрунтовано пропозиції з
удосконалення законодавства у цій сфері. Увагу приділено пра-
вовому регулюванню оподаткування доходів від здійснення ад-
вокатської діяльності в організаційно-правових формах адвокат-
ського бюрота адвокатського об’єднання.

Шифр НБУВ: ВА852117
2.Х.838. Гарантії соціального забезпечення суддів в Украї-

ні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / В. Г. Кос-
тенко; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ,
2021. – 20 с. – укp.

Визначено поняття «соціальне забезпечення суддів», суть і
характерні риси даної правової категорії. Досліджено зміст осо-
бливостей етапізації генезису соціального забезпечення суддів,
з’ясовано специфіку загальних гарантій соціального забезпечен-
ня і розкрито зміст спеціальних гарантій соціального забезпечен-
ня суддів. Встановлено шляхи вирішення сучасних проблем пра-
вового регулювання гарантій соціального забезпечення суддів і
конкретизовано тенденції подальшого їх розвитку. Сформульо-
вано напрями запозичення позитивного зарубіжного досвіду пра-
вового регулювання гарантій такого забезпечення. Комплексно,
з використанням сучасних методів наукового пізнання, з ураху-
ванням новітніх досягнень науки трудового права досліджено та
класифіковано загальні гарантії соціального забезпечення суд-
дів, а саме: загальну гарантію законодавчого закріплення розмі-
ру посадового окладу судді, виплати вихідної допомоги у зв’яз-
ку з відставкою судді, збереження розміру суддівської винагоро-
ди за умов зміни діяльності в межах судової системи, загальну
гарантію поширення на суддів інших видів соціальної допомоги,
передбачених соціальним законодавством, розуміння, що суттю
тенденції правового регулювання гарантій соціального забезпе-
чення суддів до скорочення переліку видів їx соціального забез-
печення за рахунок збільшеного розміру суддівської винагороди
є скасування цільового використання коштів на забезпечення
соціального права судді незалежно від потреби у такому та за-
безпечення свободи вибору напрямів соціального забезпечення
суддею самостійно, шляхом використання суддівської винагоро-
ди та таке інше.

Шифр НБУВ: РА448917
2.Х.839. Моделі судового правозастосування: концептуальні

засади сутності та змісту: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.01 / Б. Б. Левенець; НАН України, Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького. – Київ, 2020. – 20 с. – укp.

Проведено комплексне теоретико-правове дослідження моде-
лей судового правозастосування, розглянуто їх еволюційний роз-
виток. Запропоновано визначення поняття «модель судового
правозастосування». Зазначено, що судове правозастосування
слід розмежовувати з поняттями «судова влада», «судова діяль-
ність», «судочинство» та «правосуддя». Обгрунтовано, що судо-
ве правозастосування поєднує процедурну та процесуальну фор-
ми, а судочинство є процесуальною основою судового правоза-
стосування. Запропоновано класифікацію моделей судового пра-
возастосування відповідно до загальноприйнятих стандартів су-
дочинства, що властиві окремим правовим сім’ям чи державам;
за юрисдикцією судів; за ступенем процедурно-процесуальної
складності; за свободою судового тлумачення. Проведено порів-
няльно-правовий аналіз моделей судового правозастосування у
континентальній та англо-саксонській правових сім’ях. Установ-
лено, що в юридичній науці має місце дискусія щодо механіс-
тичної та динамічної моделей судового правозастосування. Ме-
ханістичні прояви судового правозастосування передбачають ім-
перативне застосування норм до конкретного випадку та виклю-
чають диспозитивну свободу вибору. Динамічними проявами су-
дового правозастосування є судовий розсуд (дискреція), внут-
рішнє суддівське переконання, судове тлумачення та судова пра-
вотворчість. Зазначено, що вирішення проблеми прогалин у пра-
ві шляхом судового правозастосування зумовлює використання
спеціальних альтернативних засобів – аналогії права, аналогії
закону, міжгалузевої аналогії. Вказано на багатозначність
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понять, що позначають механізм боротьби з юридичними колізі-
ями, а саме: «усунення», «подолання» та «вирішення». Дослі-
джено моделі судового правозастосування у випадку темпораль-
ної, ієрархічної, просторової та змістовної колізій. 

Шифр НБУВ: РА445702
2.Х.840. Організація наукового забезпечення діяльності су-

дів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Н. О. Хо-
лоденко; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ,
2021. – 18 с. – укp.

Здійснено комплексний аналіз системи організації наукового
забезпечення діяльності судів, що грунтується на наявному тео-
ретичному доробку наук судоустрою, процесуального права, тео-
рії держави і права, філософії та інших, положеннях національ-
ного законодавства, практиці вітчизняних судів та Європейсько-
го суду з прав людини, наявних статистичних даних. Як резуль-
тат, сформульовано й обгрунтовано ряд важливих для розвитку
науки судоустрою та практики судової діяльності теоретичних
положень, а також пропозиції до чинного законодавства, які
здатні удосконалити процес правозастосування. З урахуванням
авторських позицій витлумачено ключові для досліджуваної
сфери дефініції. Запропоновано авторське розуміння поняття
«наукове забезпечення діяльності судів», визначено його мету та
характерні ознаки. Обгрунтовано позицію, відповідно до якої
організація наукового забезпечення діяльності судів базується на
таких принципах як науковість, етичність, інформаційність,
принцип належної організації. Диференційовано рівні та напря-
ми наукового забезпечення діяльності судів. Запропоновано кла-
сифікацію: функцій, суб’єктів і форм наукового забезпечення;
судової діяльності як об’єкта наукового забезпечення; дайджес-
тів судової практики Верховного Суду. Проаналізовано науко-
вий потенціал судової влади, перспективи його розвитку, а та-
кож взаємодії з науковою спільнотою з метою забезпечення
ефективності діяльності судової системи.

Шифр НБУВ: РА448859
2.Х.841. Особливості юридичної відповідальності суддів:

теоретичні та практичні аспекти: монографія / Я. І. Скоро-
мний; Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та
права». – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2020. – 323 с. –
Бібліогр.: с. 302-323. – укp.

Висвітлено теоретичні положення і пропозиції щодо вирішен-
ня наукових і практичних проблем, які стосуються юридичної
відповідальності судді (суддів). Розкрито теоретико-правові за-
сади та здійснено концептуальний аналіз юридичної відповідаль-
ності суддів. Досліджено практичні аспекти видів і особливостей
юридичної відповідальності суддів в Україні. Представлено тео-
ретико-прикладну характеристику структурних складових інсти-
туту юридичної відповідальності судді. Здійснено типологічний
аналіз щодо притягнення судді до юридичної відповідальності у
країнах Європейського Союзу і досліджено процедурні аспекти
в Україні за проблемою. Сформульовано теоретичні положення
та запропоновано практичні рекомендації щодо напрямів покра-
щання ефективності інституту юридичної відповідальності суддів.

Шифр НБУВ: ВА852384
2.Х.842. Правовий механізм захисту трудових та соціальних

прав суддів в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.05 / Е. Л. Ковалюмнус; Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – укp.

Досліджено правовий механізм захисту трудових та соціаль-
них прав суддів в Україні. Розкрито поняття та зміст трудових
і соціальних прав суддів, а також суть, соціально-правове зна-
чення та структура правового механізму захисту цих прав суд-
дів. Розкрито зміст досліджуваного правового механізму особли-
ву увагу приділено нормативній основі цього механізму, системі
суб’єктів захисту прав суддів, а також формам (враховуючи
способи і засоби) і методам захисту правового механізму захисту
трудових та соціальних прав суддів. Узагальнено основні акту-
альні проблеми захисту трудових і соціальних прав суддів в
Україні, а також сформульовано конкретні пропозиції й реко-
мендації щодо удосконалення правового регулювання захисту
трудових і соціальних прав суддів, зокрема: ратифікація Кон-
венції Міжнародної організації праці № 151 1978 р. та прийнят-
тя Закону України «Про захист права на організацію державних
службовців», що передбачатиме внесення змін до законодавства
про поширення на суддів права на створення профспілки, всту-
пу до неї та виходу з неї; внесення змін до Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» у частині окреслення переліку
трудових і соціальних прав суддів, особливостей, форм і суб’єк-
тів захисту цих прав.

Шифр НБУВ: РА448761
2.Х.843. Стандарти організації та професійної діяльності

адвокатури: порівняльно-правове дослідження: автореф. дис. ...
д-ра юрид. наук: 12.00.10 / В. О. Святоцька; Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 44 с. – укp.

Увагу приділено формуванню доктринальної моделі адвокату-
ри, яка базується на ідеальних стандартах організації та профе-
сійної діяльності цього інституту. Зазначено, що дослідження
побудовано та проведено таким чином, що отримано можливість
сформулювати доктринальні стандарти організації та професій-
ної діяльності інституту адвокатури, які базуються на сталих

подібностях і варіативних відмінностях сучасних правових сис-
тем, національних традиціях професійних правничих спільнот у
країнах англо-американського та романо-германського права, по-
ложеннях універсальних і регіональних міжнародно-правових
актів, прецедентах Європейського суду з прав людини й Суду
справедливості Європейського Союзу. За результатами дослі-
дження виокремлено в межах науки про адвокатуру нову підга-
лузь – адвокатську стандартологію, визначивши порівняльно-
правовий метод як основний для цього наукового напряму. Ви-
ділено сутнісні ознаки, характеристики і систему стандартів ор-
ганізації та професійної діяльності адвокатури, класифіковано
джерела їх закріплення, виокремлено суб’єктів ухвалення і за-
безпечення стандартів адвокатури. Окреслено національні осо-
бливості стандартизації адвокатури в Україні у зіставленні зі
стандартами Сполучених Штатів Америки, Великої Британії,
Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки,
Італійської Республіки та Республіки Польща.

Шифр НБУВ: РА448615
2.Х.844. Судоустрій та судочинство в Україні II половини

IX –  початку XXI ст.: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:
12.00.01 / О. І. Биркович; Заклад вищої освіти «Університет
Короля Данила». – Івано-Франківськ, 2021. – 36 с. – укp.

Проведено історико-правове дослідження процесу становлення
та розвитку системи судоустрою та судочинства на українських
землях з другої половини ІХ – до початку ХХІ ст. Запропоно-
вано основні методологічні підходи до розкриття змісту й харак-
теру традиційних для української правової культури принципів
організації системи судоустрою та судочинства. Охарактеризова-
но передумови та характер формування судової системи в додер-
жавний період і час Київської Русі, визначено взаємозв’язок
звичаєвих і писаних норм права та особливості їх реалізації у
системі судочинства ІХ – ХІІ ст. Прослідковано закономірності
та встановлено тенденції трансформації системи судоустрою та
судочинства українських земель в умовах їх включення до скла-
ду Великого Князівства Литовського, Королівства Польського, а
згодом Речі Посполитої. Визначено характер, основні принципи
організації традиційно української системи судочинства в період
утвердження Гетьманщини, а також зміст і тенденції реформ
судоустрою у XVIII ст. Прослідковано та проаналізовано форми
і спосіб ліквідації традиційно українського судоустрою після
ліквідації Гетьманщини та впровадження російського імперсько-
го законодавства. Охарактеризовано закономірності трансформа-
ції судової системи на українських землях під впливом реформи
судочинства 1864 р., визначено ступінь впливу цієї реформи на
правосвідомість тогочасних українців. Установлено характерні
риси та специфіку австрійської (австро-угорської) системи судо-
устрою та судочинства, яка реалізовувалася на західноукраїн-
ських землях з кінця XVIII ст. до 1918 р. Здійснено порівняль-
ний аналіз основних підходів в організації судової влади в умо-
вах Національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр.
Охарактеризовано основні етапи становлення, розвитку і впливу
на правосвідомість населення радянської системи судоустрою та
судочинства, прослідковано динаміку трансформації суду від ін-
квізиційного до владно-політичного. Розкрито специфіку форму-
вання системи судоустрою та судочинства Галичини, Буковини
та Закарпаття в період їх включення до складу Польщі, Румунії
та Чехословаччини відповідно. Надано оцінку процесу дотри-
мання прав людини в системі правосуддя УРСР періоду «відли-
ги», «застою» та «перебудови». Визначено тенденції, підходи до
організації судової влади в Україні в умовах незалежності. Вста-
новлено ступінь відображення у правосвідомості та правовій
культурі сучасних українців розуміння суду і судової влади як
елементів соціальної правової держави й основного механізму
реалізації правосуддя.

Шифр НБУВ: РА448898
Див. також: 2.Х.538, 2.Х.927

Цивільно-процесуальне право

2.Х.845. Відповідальність у процедурі банкрутства: авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Я. О. Левшина;
Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ
України. – Кривий Ріг, 2020. – 20 с. – укp.

Охарактеризовано поняття й ознаки відповідальності у проце-
дурі банкрутства. Запропоновано визначати відповідальність у
процедурі банкрутства як комплексний правовий інститут, що
регулює негативні наслідки майнового та/або процесуального
характеру, які застосовуються судом чи іншим уповноваженим
органом до фізичних і юридичних осіб, винних у порушенні
норм законодавства про неплатоспроможність (банкрутство).
Розкрито підстави та функції відповідальності у процедурі бан-
крутства. Охарактеризовано правову основу відповідальності у
процедурі банкрутства. Досліджено суб’єкти відповідальності у
процедурі банкрутства. Запропоновано поділ відповідальності у
процедурі банкрутства на матеріальну та процесуальну. Здійсне-
но класифікацію відповідальності у процедурі банкрутства за
характером (змістом), за суб’єктним складом. Охарактеризовано

Держава та право України

ISSN 1561-1108   УРЖ «Джерело», 2022, сер. 3, № 2 129



окремі види відповідальності у процедурі банкрутства. Розкрито
особливості застосування господарсько-правової відповідальності
у процедурі банкрутства. Досліджено цивільно-правову відпові-
дальність у процедурі банкрутства. Охарактеризовано господар-
сько-процесуальну відповідальність у справі про банкрутство.

Шифр НБУВ: РА445046
2.Х.846. Диференціація цивільного судочинства: методоло-

гія, стан і перспективи: монографія / В. І. Бобрик; Науково-
дослідний ін-т приватного права і підприємництва ім. Ф. Г. Бур-
чака, Національна академія правових наук України. – Одеса:
Гельветика, 2020. – 634 с. – Бібліогр.: с. 520-634. – укp.

Визначено актуальні проблеми диференціації цивільного судо-
чинства, відображено його динамічну суть, багатогранність і сис-
темність. Розкрито теоретичні та методологічні засади диферен-
ціації цивільного судочинства, зокрема, його об’єкт, поняття,
критерії, межі, передумови та фактори. Детально розглянуто
види (процедурна, інстанційна та матеріально-правова) дифе-
ренціації цивільного судочинства, правова природа та зміст його
процедур, рівні диференціації позовного провадження. Сформо-
вано та викладено цілісну наукову концепцію з вищезазначеного
питання.

Шифр НБУВ: ВА852214
2.Х.847. Інститут медіації в Україні: перспективи розвитку

та закордонний досвід / В. Б. Череватюк, А. В. Яценко
// Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац.
ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 52-59. – Бібліогр.: 22 назв. –
укp.

Мета роботи – узагальнення закордонного досвіду розвитку
інституту медіації та окреслення перспектив розвитку медіації в
Україні. Для досягнення визначеної мети використано загальні
та спеціальні наукові (спеціальні) методи, зокрема такі як: по-
рівняльно-правовий, системно-структурний методи, а також ме-
тод аналізу чинного вітчизняного, закордонного та міжнародного
законодавства. Незважаючи на чисельні дослідження з цієї проб-
лематики, інститут медіації викликає науковий інтерес щодо по-
дальшого його розвитку в Україні. Для серйозних зрушень вар-
то закріпити існування інституту медіації на законодавчому рівні
і прийняти Закон про медіацію. Невирішеним залишається пи-
тання підготовки фахових медіаторів, тому варто все ж визначи-
ти, що медіатор має здобути вищу юридичну освіту. Не дивля-
чись на відсутність профільного закону та визначення в законо-
давстві поняття «медіація», воно все ж внесено в українське
законодавство і використовується на практиці.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.848. Оптимізація цивільного судочинства: проблеми тео-

рії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03
/ А. Г. Гулик; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького. – Київ, 2021. – 36 с. – укp.

Досліджено теорію та практику оптимізації цивільного судо-
чинства в Україні. Сформульовано концепцію оптимізації, ви-
значено її елементи. Обгрунтовано загальні методологічні підхо-
ди до дослідження оптимізації цивільного судочинства. Визначе-
но теоретичні засади оптимізації цивільного судочинства та її
структурну характеристику. Проаналізовано проблемні аспекти
цивільної юрисдикції в умовах оптимізації та забезпечення права
на належний суд, оптимізації підготовки цивільних справ до
судового розгляду. Приділено увагу оптимізації процедур судо-
вого розгляду цивільних справ і розгляду справ у порядку спро-
щеного провадження. Розглянуто питання функціонування каса-
ції в системі оптимального інстанційного перегляду судових рі-
шень у цивільному судочинстві.

Шифр НБУВ: РА448401
2.Х.849. Повноваження суду першої інстанції в господар-

ському судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04
/ С. В. Масловський; Донецький юридичний інститут Мініс-
терства внутрішніх справ України. – Кривий Ріг, 2020. –
20 с. – укp.

Розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації
щодо повноважень суду першої інстанції в господарському судо-
чинстві. Охарактеризовано основні підходи до визначення суті
розгляду справи судом першої інстанції в господарському судо-
чинстві. Доопрацьовано поняття юрисдикції, умов і меж здійс-
нення повноважень суду першої інстанції. Проаналізовано види
повноважень суду першої інстанції, здійснено їх класифікацію в
господарському судочинстві. З’ясовано особливості реалізації
повноважень суду першої інстанції у формах господарського су-
дочинства: загальному позовному провадженні, спрощеному по-
зовному провадженні, наказному провадженні, провадженні про
банкрутство. Досліджено питання щодо місця суду першої ін-
станції в судочинстві зарубіжних країн. Виявлено особливості
повноважень суду першої інстанції в державах англосаксонської
та романо-германської правових систем. Розроблено пропозиції
щодо внесення змін і доповнень у чинне господарське процесу-
альне законодавство України стосовно повноважень суду першої
інстанції в господарському судочинстві.

Шифр НБУВ: РА445045
2.Х.850. Правовий статус іноземців та осіб без громадян-

ства в цивільному процесі України: автореф. дис. ... канд.

юрид. наук: 12.00.03 / І. В. Пасайлюк; Львівський нац. ун-т
ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 19 с. – укp.

Проведено науковий аналіз правового статусу іноземців та
осіб без громадянства в цивільному судочинстві України, а та-
кож особливостей розгляду та вирішення цивільних справ за їх
участю в ролі сторони, третіх осіб, інших учасників судового
процесу. Вдосконалено нормативно-правову базу щодо прова-
дження у справах за участю вказаних суб’єктів. Детально дослі-
джено основні питання провадження у справах за участю інозем-
них осіб: реалізація іноземцями й особами без громадянства
права на звернення до суду за захистом, підсудність судам Ук-
раїни справ з іноземним елементом, визначення правових режи-
мів цивільного процесуального статусу іноземців, осіб без грома-
дянства як учасників справи, представників, особливості надан-
ня міжнародної правової допомоги.

Шифр НБУВ: РА448213
2.Х.851. Судові доручення у цивільному процесі України,

звернені до компетентних органів іноземних держав: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Т. Ф. Коротенко; НАН
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ,
2021. – 20 с. – укp.

Дисертація є комплексним науковим дослідженням поняття та
правової природи судових доручень у цивільному процесі Украї-
ни, що звернені до компетентних органів іноземних держав,
зокрема, щодо вручення судових і позасудових документів від-
повідачу, який знаходиться за кордоном, та витребування дока-
зів за кордоном за цивільним процесуальним законодавством
України. Проведений аналіз надав змогу запропонувати теоре-
тичні висновки і пропозиції, а також розробити практичні реко-
мендації для удосконалення чинного законодавства щодо врегу-
лювання інституту судових доручень, зокрема, щодо удоскона-
лення та забезпечення єдності судової практики в Україні.

Шифр НБУВ: РА448180

Кримінально-процесуальне право
(кримінальний процес)

2.Х.852. Апеляційне оскарження вироку суду: практ. посіб.
/ О. М. Несінов. – Київ: Норма права, 2021. – 289 с. – укp.

Запропоновано полегшення процедури підготовки до участі в
кримінальному процесі, формування обгрунтованої та перекон-
ливої правової позиції на стадії апеляційного оскарження вироку
суду. Приділено увагу цій найважливішій стадії. Проаналізовано
суперечності у викладенні певних процесуальних норм, звернено
увагу на недоліки судової практики. Надано практичні поради
та рекомендації стосовно оптимального алгоритму та тактики
дій. Наведено процесуальні документи автора та судову практи-
ку, що сприятимуть у підготовці до процесу. Зауважено, що
кожна обгрунтована правова позиція має і надалі матиме вплив
на зміну судової практики.

Шифр НБУВ: ВА852242
2.Х.853. Забезпечення права на свободу та особисту недо-

торканість при застосуванні заходів забезпечення криміналь-
ного провадження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09
/ В. І. Мірковець; Національна академія внутрішніх справ. –
Київ, 2021. – 19 с. – укp.

Сформульовано низку теоретичних положень і висновків що-
до забезпечення права на свободу та особисту недоторканість
при застосуванні заходів забезпечення кримінального прова-
дження з урахуванням стану наукового розроблення відповідної
проблематики у різних галузях юридичної науки, міжнародного,
національного законодавства, практики ЄСПЛ, національної
правозастосовної практики. Зокрема, визначено поняття права
на свободу та особисту недоторканість при застосуванні заходів
забезпечення кримінального провадження, розкрито механізм
його забезпечення, умови правомірного обмеження, особливості
прокурорського нагляду та судового контролю за відповідним
напрямом.

Шифр НБУВ: РА448833
2.Х.854. Засоби отримання відомостей від особи у досудо-

вому кримінальному провадженні: монографія / С. Л. Лиса-
ченко. – Харків: Право, 2021. – 277 с. – Бібліогр.: с. 240-
260. – укp.

Проаналізовано загальні положення щодо засобів одержання
відомостей від особи у досудовому кримінальному провадженні,
надано визначення поняття, здійснено класифікацію та вказано
функціональне призначення. Наведено характеристику засобів
одержання відомостей від особи, які застосовуються без можли-
вості застосування примусу та з можливістю застосування при-
мусу стосовно особи. Увагу приділено проблемам здійснення
судового контролю та процесуального керівництва прокурором до-
судовим розслідуванням у частині застосування засобів одержання
відомостей від особи у досудовому кримінальному провадженні.

Шифр НБУВ: ВА852144
2.Х.855. Захист гарантій прав, свобод та законних інтересів

учасників кримінального провадження під час проведення
слідчих (розшукових) дій: монографія / І. І. Цилюрик,
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В. П. Кушпіт, В. С. Канцір, В. Л. Ортинський, М. М. Ко-
валь. – Львів: Растр-7, 2021. – 234 с.: рис., табл. –
Бібліогр.: с. 183-207. – укp.

Увагу присвячено комплексному науковому та прикладному
завданню щодо посилення захисту конституційних прав осіб, які
можуть зазнавати обмеження в умовах кримінального прова-
дження, і, зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) та
негласних слідчих (розшукових) дій, які, як правило, поєдную-
ться із суттєвим втручанням у сферу особистих прав і свобод
особи. Особливе місце відведено питанням запровадження дієвої
системи захисту гарантій прав і свобод учасників судочинства,
яка здатна забезпечити недопущення їх порушення під час прий-
няття компетентним органом рішення про проведення відповід-
ної процесуальної дії, під час її провадження та фіксації пере-
бігу та результатів.

Шифр НБУВ: ВА852277
2.Х.856. Кримінальні процесуальні санкції: монографія

/ О. А. Сопронюк; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. –
Тернопіль: Паляниця В. А., 2021. – 206 с.: табл. – Бібліогр.:
с. 175-193. – укp.

Досліджено теоретичні та прикладні питання, пов’язані із
кримінальними процесуальними санкціями. Висвітлено суть та
значення кримінальних процесуальних санкцій, сформульовано
їхні ознаки, дефініцію та розглянуто співвідношення із суміж-
ними категоріями, здійснено класифікацію кримінальних проце-
суальних санкцій, охарактеризовано їх застосування під час до-
судового розслідування і судового провадження, розкрито проб-
лематику застосування кримінальних процесуальних санкцій у
кримінальному процесуальному праві інших держав. На підставі
аналізу норм КПК України, відповідних положень кримінально-
го процесуального законодавства інших держав та доктриналь-
них підходів, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення
вітчизняного кримінального процесуального закону.

Шифр НБУВ: ВА852161
2.Х.857. Огляд у кримінальному досудовому провадженні:

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О. А. Лучко;
Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ
України. – Маріуполь, 2021. – 16 с. – укp.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню огляду у
кримінальному досудовому провадженні. Розглянуто суть огляду
у кримінальному досудовому провадженні. Визначено поняття
«огляду у кримінальному досудовому провадженні» як процесу-
альної дії, що здійснюється уповноваженим суб’єктом (як виня-
ток, кожним, хто не є уповноваженою службовою особою) як до
початку, так і у перебігу досудового розслідування, змістом якої
є правомірне вивчення та фіксація матеріальних об’єктів з ме-
тою одержання фактичної інформації про обставини криміналь-
ного правопорушення. Розкрито функціональне призначення ог-
ляду у кримінальному досудовому провадженні. Обгрунтовано,
що функціями огляду у кримінальному досудовому провадженні
є: функція виняткового процесуального засобу збору фактичних
даних про кримінальне правопорушення; фіксування невербаль-
ної інформації про кримінальне правопорушення; документуван-
ня подання не уповноваженими особами доказів щодо кримі-
нального правопорушення; функція перевірки належності дока-
зів до події кримінального правопорушення; виявлення об’єктів,
що вилучені законом з обігу; функція кооперації спеціальних
знань, що необхідні для якісного виявлення та збереження до-
казів; забезпечення присутності осіб під час встановлення обста-
вин кримінального правопорушення. У результаті дослідження
визначено співвідношення огляду з іншими слідчими (розшуко-
вими) діями у кримінальному досудовому провадженні. Розгля-
нуто правила проведення огляду у кримінальному досудовому
провадженні. Виокремлено загальні та спеціальні правила про-
ведення огляду у кримінальному досудовому провадженні. Ви-
значено поняття «ефективність огляду у кримінальному досудо-
вому провадженні» визначено як здатність огляду у законний
спосіб, що передбачений КПК України, без порушення прав і
свобод людини та у максимально короткий проміжок часу досяг-
нути мети щодо встановлення та фіксування наявності або від-
сутності слідів кримінального правопорушення. Розкрито напря-
ми підвищення ефективності огляду у кримінальному досудово-
му провадженні. 

Шифр НБУВ: РА448508
2.Х.858. Організація і тактика кримінального переслідуван-

ня у судових стадіях кримінального провадження: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Л. Ю. Янкова; Одеський
державний університет внутрішніх справ. – Одеса, 2021. –
21 с. – укp.

Проведено комплексне дослідження проблеми криміналістич-
ного забезпечення кримінального переслідування у судових ста-
діях кримінального провадження. Розглянуто сучасний стан на-
укових досліджень щодо кримінального переслідування у судо-
вих стадіях кримінального провадження, виокремлено комплекс
проблем, які потребують наукового обгрунтування. Досліджено
функціональну спрямованість прокурора у кримінальному про-
вадженні крізь призму здійснення функції кримінального пере-
слідування. Охарактеризовано систему нормативно-правових ак-
тів, які регулюють обвинувальну діяльність прокурора. На під-

ставі теоретичних напрацювань криміналістики сформульовано
визначення криміналістичного забезпечення кримінального пере-
слідування у судових стадіях кримінального провадження. Ви-
значено й охарактеризовано організаційний і тактичний блок
кримінального переслідування, які потребують забезпечення на
основі наявної системи криміналістичних знань. Охарактеризо-
вано форми та напрями взаємодії сторони обвинувачення під час
здійснення кримінального переслідування у судових стадіях кри-
мінального провадження, зокрема особливості взаємодії групи
прокурорів, взаємодії прокурора із слідчими й оперативними
підрозділами. Сформульовано визначення та надано детальну
характеристику джерел інформаційно-аналітичного забезпечення
кримінального переслідування у судових стадіях кримінального
провадження. Класифіковано судові ситуації, які виникають у
межах підготовчого провадження, розроблено алгоритми вирі-
шення тактичних завдань для кожної із таких ситуацій. Охарак-
теризовано тактичні особливості діяльності прокурора під час
судового розгляду.

Шифр НБУВ: РА448874
2.Х.859. Особливості організації прокурорського нагляду за

додержанням прав і свобод неповнолітніх при виконанні
судових рішень у кримінальних справах: монографія
/ С. Ф. Влад. – Херсон: Олді-плюс, 2021. – 238 с. –
Бібліогр.: с. 208-238. – укp.

Розглянуто питання, пов’язані з прокурорським наглядом за
додержанням прав і свобод неповнолітніх при виконанні судо-
вих рішень у кримінальних справах. Досліджено дійсний стан
справ, складнощі, котрі постали перед прокурорами, а також
проблеми, котрі виникли і не розв’язані, щодо особливостей
здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах з питань
захисту інтересів дітей.

Шифр НБУВ: ВА852107
2.Х.860. Особливості розслідування та судового розгляду

кримінальних проваджень, пов’язаних з насильством в сім’ї:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Р. В. Кифлюк;
Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь,
2020. – 19 с. – укp.

Розкрито історичні аспекти становлення насильства в сім’ї та
стан дослідження проблеми на сучасному етапі. Охарактеризо-
вано поняття та види домашнього насильства. Досліджено пи-
тання криміналістичної характеристики кримінальних правопо-
рушень, пов’язаних із насильством у сім’ї. Запропоновано кла-
сифікацію способів вчинення кримінальних правопорушень, по-
в’язаних із насильством у сім’ї. Проаналізовано слідчі ситуації
й алгоритм дій слідчого на першочерговому та наступному ета-
пах розслідування зазначених кримінальних правопорушень. Ак-
центовано увагу на проведенні слідчих (розшукових) дій і вико-
ристанні спеціальних знань під час розслідування кримінальних
правопорушень, пов’язаних із насильством у сім’ї. Висвітлено
питання судового розгляду справ, пов’язаних із насильством у
сім’ї. Встановлено механізми правозастосування щодо протидії
насильству у сім’ї в Україні. Висвітлено Європейські стандарти
у сфері протидії насильству в сім’ї. Розглянуто практику Євро-
пейського суду з прав людини у справах, пов’язаних із насиль-
ством у сім’ї. Визначено основні проблеми, що виникають під
час досудового розслідування та судового розгляду справ, по-
в’язаних із насильством у сім’ї, запропоновано конкретні шляхи їх
вирішення шляхом доповнення й уточнення норм законодавства.

Шифр НБУВ: РА445174
2.Х.861. Сучасні гарантії реалізації прав людини на стадії

досудового розслідування за законодавством України: авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / І. Ю. Бабенко;
Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ
України. – Маріуполь, 2021. – 16 с. – укp.

Проведено комплексне дослідження забезпечення прав люди-
ни в досудовому кримінальному провадженні. Розглянуто за-
гальну характеристику забезпечення прав людини в досудовому
кримінальному провадженні. Проаналізовано генезу законодав-
ства про забезпечення прав людини в досудовому кримінальному
провадженні. Визначено, що кримінальне процесуальне законо-
давство України пройшло декілька етапів формування, які мали
непослідовний характер у галузі забезпечення дотримання прав
людини. Розкрито гарантії прав людини та їхню систему забез-
печення в досудовому кримінальному провадженні. Зазначено,
що система забезпечення прав людини в досудовому проваджен-
ні включає нормативну та реалізаційну складові гарантування
прав людини на таких етапах, як: з моменту одержання або
безпосереднього виявлення інформації про вчинене кримінальне
правопорушення до моменту початку досудового розслідування;
з моменту внесення відомостей про вчинене кримінальне право-
порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до мо-
менту закінчення досудового розслідування. На підставі цього
поділено гарантії прав людини в досудовому кримінальному про-
вадженні. Наведено міжнародні стандарти забезпечення прав
людини в досудовому кримінальному провадженні. 

Шифр НБУВ: РА448509
2.Х.862. Теоретико-правові та практичні засади здійснення

спеціального кримінального провадження в Україні: автореф.
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дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Д. О. Шумейко; Київський
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – укp.

Розроблено авторську концепцію спеціального кримінального
провадження в Україні як систему знань, наукових позицій про
його розуміння як специфічного правового явища. Зазначено,
що концепція відображає об’єктивну оцінку правової, соціально-
політичної ситуації та можливостей правових засобів щодо за-
безпечення виконання завдань кримінального провадження у ви-
падку умисного ухилення підозрюваного, обвинуваченого від
участі у провадженні, визначення напрямів і способів удоскона-
лення законодавства та правозастосовної практики. Сформульо-
вано поняття спеціального кримінального провадження, з’ясова-
но його місце в диференціації кримінально-процесуальної фор-
ми, визначено його інституційні ознаки та спеціальні принципи.
Досліджено місце та значення прав людини при здійсненні спе-
ціального кримінального провадження, способи нормативного
регулювання кримінального провадження in absentia у різних
країнах. Проаналізовано рішення ЄСПЛ, що стосуються проце-
дури in absentia, та практику їх використання національними
судами, а також можливості використання різних форм міжна-
родного співробітництва. Розкрито особливості здійснення спеці-
ального досудового розслідування та спеціального судового про-
вадження. Визначено низку проблемних питань щодо постанови
судових рішень у спеціальному кримінальному провадженні та
їх оскарження. Розроблено науково обгрунтовані пропозиції та
рекомендації щодо вдосконалення законодавства і правозастосов-
ної практики.

Шифр НБУВ: РА450394
2.Х.863. Юридико-психологічні засади процесуального ін-

терв’ю у кримінальному провадженні щодо корупційних
злочинів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 19.00.06
/ С. О. Браверман; Національна академія внутрішніх
справ. – Київ, 2020. – 19 с. – укp.

Вперше у вітчизняній теорії юридичної психології та практики
комплексно вирішено проблему визначення юридико-психологіч-
них засад процесуального інтерв’ю у кримінальному проваджен-
ні щодо корупційних злочинів, розроблено основні змістовні ха-
рактеристики зазначеної методики. Розглянуто генезис станов-
лення допиту у кримінальному судочинстві, визначено його роль
та місце в розслідуванні корупційних злочинів, висвітлено осо-
бливості кримінального провадження щодо корупційних злочи-
нів на теренах сучасної України. Зокрема констатовано, що роз-
слідування корупційних злочинів передбачає визначення суті
дій, які надають змогу виявити їх та розслідувати, а також
необхідність розкриття системи обставин, що підлягають вста-
новленню та доказуванню: правовий статус особи, яка підозрю-
ється у вчиненні корупційного діяння, обсягу. її службових прав
і обов’язків, мета зловживання владою або службовим станови-
щем, характер дій або бездіяльності, час, місце та мета вчинення
злочину, спосіб вчинення і приховання злочину, розмір шкоди,
заподіяної злочинними діями службової особи, відомості про
особу підозрюваного, причини та умови, що сприяли вчиненню
службового злочину тощо. Аргументовано, що підготовлений та
ефективно проведений донит дозволяє створити сприятливі умо-
ви для співпраці підозрюваних і свідків з детективом (слідчим),
оперативно, об’єктивно та якісно спрямовувати розслідування.
На підставі розгляду основних наявних методик реалізації допи-
ту як слідчої дії, обгрунтовано актуальність застосування проце-
суального інтерв’ю у розслідуванні корупційних злочинів. Про-
ведено порівняльний аналіз кримінально-процесуальних засад
доказового значення допиту у різних системах права та розгля-
нуто основні особливості проведення інтерв’ю, залежно від про-
цесуального статусу особи і участі у кримінальному провадженні
адвоката, запропоновано адаптовану до українського законодав-
ства модель процесуального інтерв’ю, деталізовано зміст кожно-
го етапу його реалізації під час проведення допиту. Запропоно-
вано практично орієнтовані форми та методи професійно-психо-
логічної підготовки детективів для реалізації процесуального ін-
терв’ю у службовій діяльності.

Шифр НБУВ: РА448115

Кримінально-процесуальна діяльність та її суб’єкти
(учасники процесу)

2.Х.864. Законність та обгрунтованість рішень судді у стадії
підготовчого провадження в кримінальному процесі України:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Я. В. Замкова;
Одеський державний університет внутрішніх справ. – Одеса,
2020. – 20 с. – укp.

Розглянуто теоретичні та практичні проблеми законності й
обгрунтованості рішень судді у стадії підготовчого провадження
в кримінальному процесі України. Досліджено історичний до-
свід виникнення та реформування цієї стадії кримінального про-
цесу. Здійснено грунтовний аналіз сучасного кримінально-проце-
суального законодавства зарубіжних країн, зокрема тих, що вхо-
дили до Співдружності незалежних держав (СНД), які після
розпаду СРСР прийняли нові кримінально-процесуальні кодек-

си. Запропоновано використовувати досвід деяких із цих держав
щодо вдосконалення стадії підготовчого провадження, зокрема
республіки Білорусь, Молдови, Казахстану, РФ, в яких закріп-
лено чіткий перелік питань, які суд з’ясовує при попередньому
розгляді справи. Визначено, що рішення судді у стадії підготов-
чого провадження мають відповідати основним вимогам, які
пред’являються до усіх рішень у кримінальному процесі, а саме:
вимогам законності, обгрунтованості й умотивованості. Наведено
класифікацію рішень, що приймаються суддею у стадії підготов-
чого провадження, і правові якості рішень судді про повернення
обвинувального акту, клопотання про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру, про затвердження
угод, про зупинення та закриття кримінального провадження,
про направлення обвинувального акту, клопотання про застосу-
вання примусових заходів медичного або виховного характеру
до відповідного суду для визначення підсудності, про витребу-
вання висновку органу пробації. Сформульовано пропозиції що-
до вдосконалення кримінального процесуального законодавства
України, які регламентують вимоги щодо якості процесуальних
рішень у цій стадії кримінального процесу.

Шифр НБУВ: РА445068
2.Х.865. Кримінальна процесуальна правозахисна діяльність

владних суб’єктів досудового розслідування: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Л. С. Вовчук; Харківський на-
уково-дослідний інститут судових експертиз імені заслуженого
професора М. С. Бокаріуса. – Харків, 2020. – 20 с. – укp.

Висвітлено актуальні теоретичні, законодавчі та практичні
проблеми кримінальної процесуальної правозахисної діяльності
владних суб’єктів досудового розслідування. Досліджено суть і
правові основи процесуальної правозахисної діяльності у кримі-
нальному процесі, її основні напрями. Розглянуто місце та роль
стадії досудового розслідування в системі цього провадження, а
також коло її владних суб’єктів, які беруть участь у реалізації
правозахисної функції. Досліджено процесуальні форми та по-
рядок забезпечення прав учасників досудового розслідування
кожним із них. Проаналізовано існуючі проблемні питання у
правозахисній діяльності владних суб’єктів кримінального про-
вадження, запропоновано шляхи їх вирішення. Сформульовано
конкретні пропозиції щодо вдосконалення відповідних положень
діючого КПК України.

Шифр НБУВ: РА445138
2.Х.866. Повноваження захисника на досудовому розсліду-

ванні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / І. М. Бі-
гунець; Національна академія внутрішніх справ. – Київ,
2020. – 19 с. – укp.

Комплексно досліджено теоретичні, правові та прикладні
проблеми участі захисника в кримінальному процесі на стадії
досудового розслідування. Окреслено сучасний стан наукового
дослідження повноважень цього професійного суб’єкта кримі-
нального процесу. Розглянуто права, обов’язки захисника на
досудовому розслідуванні, а також гарантії його професійної
діяльності. Охарактеризовано повноваження захисника як
суб’єкта доказування щодо витребування та отримання речей і
документів на досудовому розслідуванні, під час проведення
слідчих (розшукових) дій та в межах здійснення міжнародного
співробітництва. Визначено зміст повноважень захисника під час
застосування заходів забезпечення кримінального провадження
на досудовому розслідуванні, зі спростування підозри, на етапі
закінчення досудового розслідування, а також у процесі здійс-
нення особливих порядків кримінального провадження на досу-
довому розслідуванні.

Шифр НБУВ: РА445619
2.Х.867. Процесуальний статус свідка у кримінальному

процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09
/ Т. О. Закревська; Донецький юридичний інститут Міністер-
ства внутрішніх справ України. – Маріуполь, 2021. – 20 с. –
укp.

Здійснено комплексне дослідження теоретичних і практичних
проблем процесуального статусу свідка у кримінальному процесі
України з огляду на нормативні положення чинного криміналь-
ного процесуального законодавства та теорію кримінального
процесуального права України. Продемонстровано генезу ста-
новлення та розвитку процесуального статусу свідка у кримі-
нальному процесі України. Надано кримінальну процесуальну
характеристику свідка як учасника кримінального провадження.
Охарактеризовано показання свідка як джерело доказів. Прове-
дено аналіз порядку надання правової допомоги свідку у кримі-
нальному проваджені й розглянуто специфіку її надання під час
проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Узагальнено на-
укові погляди щодо поняття та меж забезпечення безпеки свідка у
кримінальному процесі України й зарубіжних країнах. Запропо-
новано шляхи застосування та перспективи удосконалення заходів
забезпечення безпеки свідка у кримінальному процесі України.

Шифр НБУВ: РА448507
2.Х.868. Реалізація засад кримінального провадження слід-

чим суддею: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09
/ М. В. Кобак; Харківський науково-дослідний інститут судо-
вих експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокарі-
уса. – Харків, 2020. – 20 с. – укp.

Держава та право. Юридичні науки 
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Увагу приділено виявленню особливостей інституту реалізації
слідчим суддею принципів кримінального провадження, проб-
лемних питань у його правовому регулюванні, а також вироб-
ленню науково обгрунтованих пропозицій з удосконалення норм
чинного КПК України та інших нормативно-правових актів,
якими врегульовано діяльність слідчих суддів. Уперше обгрун-
товано авторське визначення етапів становлення й еволюції ін-
ституту слідчих суддів. З метою покращання ефективності діяль-
ності слідчих суддів розроблено теоретичну модель механізму
реалізації досліджуваним суб’єктом принципів кримінального
провадження, розкрито її складові. Вивчено зарубіжний досвід
здійснення судового контролю слідчим суддею та реалізації
принципів кримінального провадження. Проаналізовано кримі-
нальне процесуальне законодавство у досліджуваній сфері, наго-
лошено на невідповідностях окремих положень КПК України.
Розкрито проблеми правового регулювання зазначеного інститу-
ту. Акцентовано на численних порушеннях прав людини у зв’яз-
ку із недосконалістю інституту слідчого судді та судового кон-
тролю в Україні.

Шифр НБУВ: РА445671

Докази

2.Х.869. Деякі питання методології наукових досліджень
правової експертизи нормативно-правових актів / Г. В. Рибі-
кова // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац.
авіац. ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 47-51. – Бібліогр.:
12 назв. – укp.

Мета роботи – обгрунтувати вибір методів та прийомів до-
слідження феномена правової експертизи нормативно-правових
актів як в Україні, так і в провідних країнах світу. Використано
діалектичний метод пізнання, загальнонаукові та спеціальні ме-
тоди. Запропоновано перелік методів, які у своїй сукупності
дозволяють досягти мети щодо з’ясування теоретико-практичних
засад організації та функціонування правової експертизи норма-
тивно-правових актів. Обговорено пошук сучасних теоретико-ме-
тодологічних підходів до вивчення проблем правової експертизи
нормативно-правових актів.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.870. Доказування шахрайства на об’єктах залізничного

транспорту під час досудового розслідування: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О. О. Балацька; Націо-
нальна академія внутрішніх справ. – Київ, 2020. – 20 с. – укp.

Досліджено процес доказування на досудовому розслідуванні
фактів шахрайства на об’єктах залізничного транспорту. Увагу
акцентовано на важливості встановлення події кримінального
правопорушення та її складових – часу, місця, способу й ін-
ших обставин учинення аналізованого кримінального правопору-
шення. Розглянуто інші елементи предмета доказування, що ви-
значені в частині 1 статті 91 КПК України, які підлягають
доказуванню у кримінальному провадженні. Проаналізовано
зміст низки слідчих (розшукових) дій, спрямованих на доказу-
вання шахрайства на об’єктах залізничного транспорту. Розроб-
лено рекомендації щодо організації та проведення під час роз-
слідування цих кримінальних правопорушень огляду, обшуку,
допиту, пред’явлення для впізнання, слідчого експерименту,
призначення експертиз, найпоширенішими серед яких є дактило-
скопічна, трасологічна, почеркознавча, експертиза матеріалів,
речовин і виробів, товарознавча, техніко-криміналістична екс-
пертиза документів.

Шифр НБУВ: РА445024
2.Х.871. Концепція оцінювання і зменшення невизначеності

в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних
пригод: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.22.02
/ А. А. Кашканов; Харківський національний автомобільно-до-
рожній університет. – Харків, 2020. – 44 с.: рис., табл. –
укp.

Зазначено, що процес прийняття рішень в автотехнічній екс-
пертизі дорожньо-транспортних пригод потрібно розглядати як
стохастичний і нечіткий процес, який потребує застосування
синтезу детермінованих, імовірнісних, регресійних та нейро-не-
чітких моделей для врахування факторів, що впливають на
зменшення невизначеності при формуванні експертних виснов-
ків. Розроблено моделі й алгоритми підвищення об’єктивності
експертних досліджень дорожньо-транспортних пригод. Прове-
дено експериментальні дослідження параметрів руху транспорт-
них засобів для підтвердження адекватності запропонованих на-
укових гіпотез і математичних моделей. Проілюстровано ефек-
тивність застосування нових методів, моделей та алгоритмів у
структурі аналізу дорожньо-транспортних пригод. Для оціню-
вання ефективності використовуваних моделей в автотехнічній
експертизі дорожньо-транспортних пригод запропоновано метод
нормалізованої ентропії. У порівнянні з детермінованим підхо-
дом урахування стохастичної невизначеності звужує діапазон
можливих рішень на 26 – 28 %, додаткове врахування нечіткої
невизначеності надає змогу покращити результати ще на 20 %.

Шифр НБУВ: РА445654

2.Х.872. Проблеми та перспективи розвитку судової експер-
тизи та криміналістики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.,
16 жовт. 2020 р. / ред.: А. І. Черемнова; Одеський науково-
дослідний інститут судових експертиз. – Одеса: Гельветика,
2020. – 699 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – укp.

Досліджено роль судово-економічної експертизи у розкритті
злочинів. Проаналізовано особливості проведення дослідження
судово-економічних експертих декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави. Розглянуто особливості судової
економічної експертизи, які впливають на термін її проведення.
Висвітлено перспективи використання мультикоптерів при про-
веденні огляду місця дорожньо-транспортних пригод. Увагу при-
ділено сучасним підходам до розвитку криміналістичної науки
як складової у забезпеченні державної безпеки. Досліджено осо-
бливості проведення експертного дослідження питань щодо до-
кументального підтвердження завищення вартості будівельних
матеріалів. Висвітлено актуальні проблеми призначення та про-
ведення судової комп’ютерно-технічної експертизи. Проаналізо-
вано деякі аспекти вирішення діагностичних завдань при прове-
денні судових почеркознавчих експертиз. Розглянуто окремі ас-
пекти залучення експерта для проаедення експертиз у кримі-
нальному провадженні.

Шифр НБУВ: ВА852238
2.Х.873. Судова експертологія: підруч. для підгот. здобува-

чів освіт. ступеня «магістр» за спец. 081 «Право» та 262
«Правоохоронна діяльність» / В. М. Тертишник, В. В. Вара-
ва, О. В. Сачко; ред.: В. М. Тертишник. – Харків: Право,
2021. – 278 с. – Бібліогр.: с. 256-274. – укp.

Розкрито доктринальні аспекти та проблемні питання навчаль-
них дисциплін «Експертологія», «Судові експертизи», «Експер-
тизи в кримінальному провадженні». Викладено сучасну доктри-
нальну модель експертології, проблеми експертного права та
практики його застосування, розкрито проблеми конкуренції
правових норм та формування інтегративної моделі доказового
права. Розглянуто питання використання в експертній практиці
ДНК-дактилоскопії, мас-спектрального аналізу та інших сучас-
них досягнень науки і техніки. Розкрито доказові можливості
окремих експертиз, проблеми становлення правової експертизи,
удосконалено концепт мистецтвознавчої експертизи, запропоно-
вано запровадження в кримінальному судочинстві нового виду
експертизи – гуманітарної експертизи, подано пропозиції щодо
вдосконалення процесуального законодавства та практики його
застосування.

Шифр НБУВ: ВА852129
2.Х.874. Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні роз-

робки, практичний досвід, проблеми і перспективи: матеріали
I-ої Міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2021 р., м. Львів
/ ред.: Р. Заяць, П. Куцик, Т. Лозова, М. Беднарчук; Мініс-
терство внутрішніх справ України, Львівський торговельно-еко-
номічний університет, Львівська торгово-промислова палата, Ук-
раїнська академія наук, Українська технологічна академія, Uni-
versitatea Cooperatist Comerciala din Moldova, Sieж Badawcza
гukasiewicz – Insstytut przemysіu Skуrzanego, University of
Economics-Varna. – Львів: Растр-7, 2021. – 285 с.: рис.,
табл. – укp.

Висвітлено питання теорії та методології товарознавчої екс-
пертизи. Проаналізовано особливості дескриптивного методу
сенсорної оцінки. Розглянуто проблеми візуальної експрес-діа-
гностики ювелірних прикрас зі вставками за описовими характе-
ристиками. Розкрито питання застосування спеціальних знань і
методів при здійсненні судової товарознавчої експертизи. Пока-
зано можливості використання методології евристичної експерти-
зи при розробці зернових продуктів з покращеними споживними
властивостями. Висвітлено загальні аспекти судово-товарознав-
чої експертизи домашніх тварин. Розглянуто питання сертифіка-
ції продукції у ресторанному бізнесі. Розкрито особливості про-
ведення товарознавчої експертизи лікарських засобів. Увагу
приділено проведенню судової експертизи електронних книжок.

Шифр НБУВ: СО37772
2.Х.875. Теоретичні та методичні основи експертизи вста-

новлення давності документу: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.09 / С. Ю. Стратонов; Національна академія внут-
рішніх справ. – Київ, 2020. – 18 с. – укp.

Розроблено теоретичні та методичні основи експертизи вста-
новлення давності документа. Розглянуто поняття судової екс-
пертизи та експертного дослідження, обгрунтовано їх співвідно-
шення як форми та змісту. Запропоновано визначення експерти-
зи встановлення давності документа. Встановлено місце експер-
тизи встановлення давності документа в системі судових експер-
тиз і її значення в кримінальному провадженні. Визначено по-
няття, ознаки, зміст і принципи судово-експертної діяльності в
галузі експертизи давності документа. Виокремлено систему ме-
тодів і засобів дослідження під час проведення експертизи вста-
новлення давності документа. Визначено загальні положення ме-
тодики експертних дослідженьпід час встановлення давності до-
кумента. Наведено криміналістичні рекомендації щодо підготов-
ки та призначення експертизи встановлення давності документа.
Розглянуто алгоритм дій судового експерта під час проведення
експертизи встановлення давності документа. Охарактеризовано
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особливості оцінки висновку експерта слідчим, судом і його ви-
користання в кримінальному провадженні.

Шифр НБУВ: РА445789
Див. також: 2.Х.890

Стадії кримінального процесу

2.Х.876. Забезпечення безпеки осіб, які виконують спеці-
альне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої
групи чи злочинної організації: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук (д-ра філософії): 12.00.09 / В. В. Котова; Донецький
юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України. –
Маріуполь, 2021. – 20 с. – укp.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню забезпе-
чення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдання з роз-
криття злочинної діяльності організованої групи або злочинної
організації. Розглянуто генезу теоретичних знань і законодавства
про забезпечення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдан-
ня з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи зло-
чинної організації. Визначено поняття, мету й завдання забезпе-
чення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдання з роз-
криття злочинної діяльності організованої групи або злочинної
організації. Досліджено загальні та спеціальні правила забезпе-
чення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдання з роз-
криття злочинної діяльності організованої групи або злочинної
організації. Класифіковано порядок прийняття рішення про за-
стосування заходів безпеки до осіб, які виконують спеціальне
завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи
чи злочинної організації, на: досудовий; судовий. Зроблено вис-
новок, що засобами підвищення ефективності забезпечення без-
пеки осіб, які виконують спеціальне завдання з розкриття зло-
чинної діяльності організованої групи або злочинної організації,
є чинники, завдяки реалізації яких можна збільшити дієвість
забезпечення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдання з
розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочин-
ної організації.

Шифр НБУВ: РА448505
2.Х.877. Особливості кримінального провадження щодо не-

повнолітніх: порівняльно-правовий аналіз: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.09 / С. Ю. Задерейко; Університет
державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2020. –
19 с. – укp.

Проведено комплексне дослідження проблем кримінального
провадження щодо неповнолітніх. Розкрито стан наукової роз-
робленості проблеми. Охарактеризовано процесуальні засади до-
судового розслідування щодо неповнолітніх. Висвітлено особли-
вості судового провадження щодо неповнолітніх. Розглянуто
кримінальне провадження щодо неповнолітніх за законодавством
країн англо-американської правової сім’ї. Охарактеризовано до-
свід країн романо-германської правової сім’ї стосовно здійснення
кримінального провадження щодо неповнолітніх. Здійснено ана-
ліз кримінального провадження щодо неповнолітніх за законо-
давством країн інших правових сімей. Визначено роль міжна-
родно-правових стандартів захисту прав неповнолітнього під час
кримінального провадження. Розглянуто можливість реформу-
вання чинного кримінального процесуального законодавства що-
до неповнолітніх у контексті запровадження ювенальної юстиції
в Україні. Обгрунтовано потребу у запровадженні оновленої мо-
делі кримінального провадження щодо неповнолітніх в Україні.
Розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації що-
до особливостей кримінального провадження щодо неповнолітніх
в Україні.

Шифр НБУВ: РА445066
2.Х.878. Процесуальний і тактичний аспекти одночасного

допиту кількох вже допитаних осіб: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.09 / Л. А. Луценко; Національний науковий
центр «Інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса». –
Харків, 2021. – 20 с. – укp.

Зазначено, що об’єктом дослідження є суспільні відносини,
які виникають у зв’язку з проведенням одночасного допиту кіль-
кох вже допитаних осіб. Мета дослідження – удосконалення на
основі аналізу чинного кримінального процесуального законо-
давства і слідчо-судової практики у світлі Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод положень щодо проведен-
ня одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. Ме-
тодологічну основу дисертаційного дослідження склали загаль-
ний діалектичний метод наукового пізнання дійсності, методи
логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія тощо), сис-
темно-структурний, історико-правовий, порівняльно-правовий та
соціологічні методи (опитування, експертні оцінки). Обгрунто-
вано положення, що проведення одночасного допиту двох чи
більше вже допитаних осіб не є обов’язковим для слідчого при
виявленні ним розбіжностей в показаннях, оскільки рішення про
його проведення має враховувати ймовірність настання проти-
лежного очікуваному результату (з урахуванням можливої ініці-
ативи сторони захисту). Визначено, що передумовою для прове-
дення одночасного допиту кількох вже допитаних осіб з метою
усунення розбіжностей в їх показаннях є використання фактора

присутності психологічно сильного учасника. Ступінь упрова-
дження: у практичній діяльності – при проведенні одночасного
допиту двох чи більше вже допитаних осіб у кримінальних про-
вадженнях; у науково-дослідній сфері – як підгрунтя для по-
дальших досліджень питань одночасного допиту кількох вже
допитаних осіб. Сфера використання: у навчальному процесі в
закладах вищої юридичної освіти – при викладанні криміналь-
ного процесу та криміналістики, підготовці підручників, на-
вчальних посібників і навчально-методичних матеріалів.

Шифр НБУВ: РА448397
2.Х.879. Теоретичні та практичні проблеми забезпечення

конституційних прав особи при проведенні в її житлі чи іншому
володінні слідчих (розшукових) дій: монографія / С. М. Та-
расюк. – Київ: 7БЦ, 2021. – 226 с. – Бібліогр.: с. 191-
221. – укp.

Комплексно досліджено кримінальний процесуальний меха-
нізм забезпечення конституційних прав особи при проведенні в
її житлі чи іншому володінні слідчих (розшукових) дій. Розкри-
то суть і особливості реалізації конституційних прав на недото-
рканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у при-
ватне життя, недоторканність права власності при проведенні
відповідних слідчих дій. Досліджено питання допустимості їх
обмеження. Здійснено аналіз процесуальної регламентації прове-
дення відповідних слідчих дій у житлі особи. Узагальнено та
систематизовано вимоги до їх проведення, процесуальні пору-
шення, що здійснюються під час їх проведення. Сформульовано
низку науково обгрунтованих пропозицій до чинного криміналь-
ного процесуального законодавства України.

Шифр НБУВ: ВА852689

Криміналістика

2.Х.880. Використання спеціальних знань під час розсліду-
вання крадіжок природного газу шляхом втручання в роботу
приладів обліку: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09
/ Д. О. Хомич; Національна академія внутрішніх справ. –
Київ, 2020. – 20 с. – укp.

Дисертацію присвячено дослідженню актуальних питань вико-
ристання спеціальних знань під час розслідування крадіжок
природного газу шляхом втручання в роботу приладів обліку.
Розкрито поняття і зміст спеціальних знань у сфері постачання
та обліку природного газу, їх значення та можливості викорис-
тання під час розслідування крадіжок шляхом втручання в ро-
боту приладів обліку, зокрема щодо встановлення предмета зло-
чинного посягання, способів учинення злочину, слідової карти-
ни, особи правопорушника та інших обставин кримінального
правопорушення. Охарактеризовано специфіку окремих форм
використання спеціальних знань, визначених як найбільш ефек-
тивні для виконання завдань розслідування, а саме: консульта-
тивна допомога спеціаліста; криміналістичне значення відомчої
експертизи лічильників газу; діяльність спеціаліста під час про-
ведення огляду лічильників природного газу. Розкрито особли-
вості проведення трасологічної експертизи приладів обліку газу,
зокрема її засади, завдання, обТєкти, методику. Визначено пе-
релік запитань для вирішення ідентифікаційних і діагностичних
завдань трасологічної експертизи.

Шифр НБУВ: РА445786
2.Х.881. Використання спеціальних знань при розслідуванні

незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або
вибуховими речовинами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.09 / С. Г. Борисов; Харківський науково-дослідний ін-
ститут судових експертиз імені М. С. Бокаріуса. – Харків,
2020. – 21 с. – укp.

Визначено види спеціальних знань, що використовуються при
розслідуванні незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами
або вибуховими речовинами, якими є знання: в галузі зброєзнав-
ства та слідознавства; криміналістичної фотографії і навички
володіння фото-відео та комп’ютерною технікою; психології зло-
чинної діяльності; процесу зберігання, обліку та видачі зброї на
військових об’єктах, в органах та підрозділах МВС, а також
навички поводження зі зброєю; технічного дослідження доку-
ментів і почеркознавства; товарознавства та окреслено форми їх
використання по кожному з видів. Розкрито поняття факульта-
тивних форм використання спеціальних знань під якими потріб-
но розуміти види діяльності обізнаних осіб, що сприяють швид-
кому та повному розслідуванню кримінальних правопорушень,
але не зафіксовані у протоколах слідчих (розшукових) дій і
додатках до них та інших процесуальних документах; розробле-
но організаційно-тактичні основи залучення спеціалістів для
проведення огляду, обшуку та допиту при розслідуванні неза-
конного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими
речовинами, а також алгоритми їх діяльності по кожній з цих
слідчих (розшукових) дій. Сфера використання: у нормотворчій
діяльності – для вдосконалення нормативно-правової регламен-
тації діяльності спеціалістів при розслідуванні кримінальних
правопорушень та процесуального порядку призначення та про-
ведення експертизи; у науковій діяльності – для подальшого
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дослідження методики розслідування незаконного поводження зі
зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами на сучасному
етапі, а також методики проведення окремих видів судових екс-
пертиз; в освітньому процесі – для розробки програм і мето-
дичних рекомендацій, підготовлення підручників і навчальних
посібників з вивчення навчальних дисциплін «Криміналістика»,
«Кримінальний процесс»; у практичній діяльності – для підви-
щення ефективності розслідування незаконного поводження зі
зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, а також під
час призначення та проведення окремих видів судових експертиз.

Шифр НБУВ: РА445454
2.Х.882. Криміналістична характеристика й особливості

розслідування крадіжок з житлових будинків садибного типу:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Г. П. Стоянова;
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз
ім. М. С. Бокаріуса». – Харків, 2021. – 20 с. – укp.

Зазначено, що об’єктом дослідження є суспільні відносини,
що виникають у діяльності правоохоронних органів при розслі-
дуванні крадіжок з житлових будинків садибного типу. Мета
дослідження – вирішення конкретного наукового завдання з
розробки криміналістичної характеристики та рекомендацій з
розслідування крадіжок з житлових будинків садибного типу.
Методологічну основу дисертаційного дослідження склали за-
гальнонаукові та спеціальні методи пізнання: діалектичний, гер-
меневтичний, структурно-функціональний, порівняльно-право-
вий, соціологічні та статистичні методи, а також системно-струк-
турний та сукупність методів формальної логіки (аналіз, синтез,
дедукція, індукція). Розкрито зміст елементів криміналістичної
характеристики крадіжок з житлових будинків садибного типу:
предмета злочинного посягання, обстановки, способу вчинення
кримінального правопорушення та залишених при цьому слідів.
Розроблено типові слідчі ситуації початкового етапу розсліду-
вання крадіжок з житлових будинків садибного типу, що відріз-
няються рівнем сприятливості для розслідування та складають
сукупність інформації щодо: наявності чи відсутності суб’єкта,
який вчинив кримінальне правопорушення, свідків, очевидців
події; часу, способу, знарядь, послідовності вчинення злочинних
дій та доказової бази на певним момент часу, а також запропо-
новано алгоритм дій слідчого (дізнавача) для їх вирішення. Сту-
пінь упровадження: у науковій діяльності – для подальших
наукових досліджень у галузі криміналістики, зокрема методики
розслідування окремих видів кримінальних правопорушень; у
практичній діяльності органів досудового розслідування Націо-
нальної поліції України з розслідування кримінальних правопо-
рушень. Сфера використання: у освітній діяльності – під час
викладання навчальних дисциплін «Криміналістика», «Кримі-
нальний процес», спецкурсів «Тактичні особливості проведення
слідчих (розшукових) дій», «Організація розслідування кримі-
нальних правопорушень», а також при підготовці методичних
рекомендацій, підручників і навчальних посібників.

Шифр НБУВ: РА448396
2.Х.883. Криміналістична характеристика та початковий

етап розслідування незаконного позбавлення волі або викра-
дення людини: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09
/ В. В. Бурлака; Національна академія внутрішніх справ. –
Київ, 2021. – 19 с. – укp.

Комплексно досліджено способи підготовки, безпосереднього
вчинення та приховування незаконного позбавлення волі або
викрадення людини, особу злочинця, потерпілого, типові сліди,
місце та час вчинення злочину. Розкрито особливості виявлення
кримінальних правопорушень цієї категорії, типові слідчі ситу-
ації, слідчі версії, програми дій слідчого на початковому етапі
розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення лю-
дини, особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділа-
ми у процесі цієї діяльності. Сформульовано рекомендації щодо
тактики проведення слідчих (розшукових) дій, а також викорис-
тання спеціальних знань під час розслідування злочинів, перед-
бачених ст. 146 КК України. Сформовано основи видової методики
розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення лю-
дини, розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства.

Шифр НБУВ: РА448831
2.Х.884. Криміналістичне забезпечення розслідування зло-

чинів у сфері охорони здоров’я: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.09 / О. О. Гришаков; «Європейський універси-
тет», приватний ВНЗ. – Київ, 2020. – 20 с. – укp.

Здійснено теоретичне узагальнення і вирішення наукового зав-
дання щодо криміналістичного забезпечення розслідування зло-
чинів у сфері охорони здоров’я. Запропоновано класифікацію
злочинів у сфері охорони здоров’я. Розроблено методику (алго-
ритми) проведення окремих слідчих (розшукових) дій у даній
сфері. Надано визначення поняття «криміналістичне забезпечен-
ня» під яким розуміється система розробки та впровадження у
практику розслідування злочинів криміналістичних рекоменда-
цій (алгоритмів), техніко-криміналістичних засобів та інформа-
ційних технологій з метою оптимізації та підвищення ефектив-
ності виявлення, розслідування та попередження злочинів у сфе-
рі охорони здоров’я.

Шифр НБУВ: РА445463

2.Х.885. Оперативно-розшукова протидія злочинності у міс-
цях позбавлення волі: монографія / Д. М. Цехан; Нац. ун-т
«Одеська юридична академія». – Одеса: Юридична література,
2021. – 295 с. – Бібліогр.: с. 266-295. – укp.

Охарактеризовано структуру оперативно-розшукової протидії
злочинності в установі виконання покарань (УВП). Проаналізо-
вано злочинність в УВП як систему, визначено особливості фор-
мування злочинних угруповань та інфраструктуру такої злочин-
ності. Надано структурно-функціональну характеристику опера-
тивного обслуговування УВП та інформаційне забезпечення опе-
ративно-розшукової діяльності в УВП.

Шифр НБУВ: ВА852654
2.Х.886. Організаційно-тактичне забезпечення розслідуван-

ня контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються органі-
зованими злочинними групами: монографія / І. Л. Рудниць-
кий, В. С. Канцір, В. Л. Ортинський, Р. Л. Сопільник,
С. О. Сорока, Н. Д. Слотвінська; ред.: І. Л. Рудницький;
Нац. ун-т «Львівська політехніка», Заклад вищої освіти «Львів-
ський університет бізнесу та права». – Львів: Вид-во Львів.
політехніки, 2020. – 199 с.: іл. – Бібліогр.: с. 165-187. – укp.

Досліджено оптимізацію діяльності оперативних та слідчих
підрозділів Служби безпеки України з виявлення та розсліду-
вання контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються органі-
зованими злочинними групами. Наведено теоретико-прикладну
характеристику контрабанди наркотичних засобів, що вчиняють-
ся організованими злочинними групами. Досліджено питання з
врегулювання порядку застосування до фізичних осіб заходів
вгамування. Охарактеризовано особливості тактики проведення
окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні контрабан-
ди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочин-
ними групами. Сформульовано низку нових положень і виснов-
ків, які мають вагоме значення для кримінального, криміналь-
но-виконавчого права й юридичної практики.

Шифр НБУВ: ВА852391
2.Х.887. Основи методики розслідування кримінальних пра-

вопорушень, пов’язаних з порушенням правил безпеки на
підприємствах вугільної промисловості: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.09 / Ю. С. Безгинський; Донецький юри-
дичний інститут Міністерства внутрішніх справ України. –
Маріуполь, 2021. – 16 с. – укp.

Дисертацію присвячено розробці основ методики розслідуван-
ня кримінальних правопорушень, пов’язаних з порушенням пра-
вил безпеки на підприємствах вугільної промисловості. Дослі-
джено основні засади побудови криміналістичної характеристики
таких кримінальних правопорушень, запропоновано та розкрито
її елементний склад. Сформульовано рекомендації щодо органі-
зації початкового етапу їх розслідування: визначено обставини,
що підлягають встановленню, типізовано джерела виявлення ін-
формації про ознаки правопорушення, слідчі ситуації та версії,
запропоновано рекомендації щодо взаємодії під час розслідуван-
ня. Приділено увагу організації проведення огляду місця події,
речей та документів, допиту та використання можливостей судо-
вих експертиз під час розслідування кримінальних правопору-
шень, повТязаних з порушенням правил безпеки на підприєм-
ствах вугільної промисловості.

Шифр НБУВ: РА448511
2.Х.888. Основи методики розслідування створення не пе-

редбачених законом воєнізованих або збройних формувань:
монографія / В. І. Галаган, Р. М. Дударець, С. С. Черняв-
ський; Національна академія внутрішніх справ. – Київ: Мас-
лаков, 2021. – 244 с.: іл. – Бібліогр.: с. 207-226. – укp.

Досліджено актуальні питання розслідування створення не пе-
редбачених законом воєнізованих або збройних формувань. На
основі узагальнення літературних джерел та практики досудово-
го розслідування й судового розгляду матеріалів кримінальних
проваджень надано авторське визначення та розглянуто елемен-
ти криміналістичної характеристики аналізованого злочину, пе-
редбаченого ст. 260 КК України. Сформульовано практичні ре-
комендації щодо забезпечення повноти й усебічності досліджен-
ня слідчими Національної поліції України обставин вчинення
злочинів, пов’язаних зі створенням незаконних збройних формувань.

Шифр НБУВ: ВА852082
2.Х.889. Основи методики розслідування ухилень від сплати

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.09 / М. В. Беззубенко; Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

На основі вивчення норм вітчизняного законодавства, науко-
вих праць, узагальнення судово-слідчої практики й офіційної
статистики подано криміналістичну характеристику ухилень від
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування. Як основні елементи такої характе-
ристики розглянуто: предмет посягання, спосіб вчинення злочи-
ну, особу злочинця та сліди злочину. Виокремлено типові слідчі
ситуації початкового та наступного етапів розслідування, запро-
поновано алгоритми дій слідчого в кожній із них і описано
особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових)

Держава та право України

ISSN 1561-1108   УРЖ «Джерело», 2022, сер. 3, № 2 135



дій. Охарактеризовано форми взаємодії слідчого під час розслі-
дування з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами.
Основними процесуальними формами використання спеціальних
знань під час розслідування ухилень від сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та стра-
хових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання є залучення спеціаліста до огляду, допиту, обшуку та
призначення судових експертиз.

Шифр НБУВ: РА448858
2.Х.890. Особливості криміналістичної характеристики зло-

чинів, вчинених з мотивів расової. національної чи релігійної
нетерпимості, і предмету доказування у досудовому розсліду-
ванні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / А. М. Бо-
ровик; Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх
справ України. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – укp.

Дисертацію присвячено проблемним питанням доказування
наявності мотиву расової, національної чи релігійної нетерпимо-
сті при вчиненні злочинів окремих видів, використанні особли-
востей їх криміналістичної характеристики. Визначено особливо-
сті таких елементів криміналістичної характеристики злочинів
проти життя і здоров’я особи, мотивом яких є расова, національ-
на чи релігійна нетерпимість, які визначають особливості пред-
мета доказування: особа злочинця і потерпілого; місце, час і
спосіб вчинення; сліди, які несуть в собі ознаки мотиву. Під-
креслено, що встановлення наявності мотиву расової, національ-
ної чи релігійної нетерпимості повинно здійснюватися саме через
встановлення наведених характеристик, які визначають особли-
вості предмету доказування у справах даної категорії. Визначено
типові слідчі ситуації, які впливають на доказування наявності
зазначеного мотиву в діях злочинця, сформульовано тактичні
завдання щодо встановлення ознак мотиву та засоби їх вирішен-
ня. Наведено особливості проведення окремих слідчих (розшу-
кових) дій (огляду місця події, допитів, обшуку, призначення
експертиз).

Шифр НБУВ: РА448504
2.Х.891. Особливості розслідування злочинів, вчинених в

місцях позбавлення волі: монографія / В. Л. Ортинський,
О. Г. Колб, О. М. Гумін, К. Б. Марисюк, Л. І. Сопільник,
М. М. Коваль; Нац. ун-т «Львівська політехніка», Приватний
ВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». – Львів:
Вид-во Львів. політехніки, 2020. – 254 с. – Бібліогр.: с. 208-
254. – укp.

Зазначено, що монографія є одним із перших всебічних моно-
графічних досліджень в Україні, пов’язаних із визначенням су-
часних завдань під час досудового розслідування злочинів, ско-
єних у місцях позбавлення волі. Визначено низку проблем, які
потребують вирішення на законодавчому, організаційному, док-
тринальному та інших рівнях з метою вдосконалення існуючої
законодавчої бази.

Шифр НБУВ: ВА852261
2.Х.892. Розслідування вбивств осіб похилого віку та оди-

ноких осіб, пов’язаних із заволодінням їх майном: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О. С. Павлюк; Націо-
нальна академія внутрішніх справ. – Київ, 2021. – 20 с. –
укp.

Проведено комплексне дослідження теоретичних засад і прак-
тичних питань розслідування вбивств осіб похилого віку та оди-
ноких осіб, пов’язаних із заволодінням їх майном. Описано ос-
новні структурні елементи способу вбивства та найбільш типові
способи їх вчинення. Запропоновано криміналістичну класифі-
кацію дій і прийомів щодо приховання вбивств. Розкрито діапа-
зон об’єктів криміналістичного дослідження, на яких залишаю-
ться сліди вбивств, зміст обстановки, місця та часу вчинення
злочинів. Виокремлено типові слідчі ситуації початкового етапу
розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, по-
в’язаних із заволодінням їх майном, запропоновано їх криміна-
лістичну класифікацію на сприятливі та несприятливі. Розгля-
нуто рекомендації щодо висунення та перевірки версій, обумов-
лених слідчими ситуаціями. Висвітлено правові та організаційні
засади взаємодії слідчого й оперативних підрозділів. Розкрито
особливості призначення судово-медичної експертизи, експерти-
зи біологічних об’єктів, пожежно-технічної, портретно-криміна-
лістичної, почеркознавчої, авторознавчої експертизи документів.

Шифр НБУВ: РА450379
2.Х.893. Розслідування втягнення неповнолітніх у злочинну

діяльність: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09
/ А. Р. Ікаєв; ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управ-
ління персоналом». – Київ, 2020. – 20 с. – укp.

Сформульовано теоретичні положення та практичні рекомен-
дації щодо розслідування втягнення неповнолітніх у злочинну
діяльність. Здійснено криміналістичну характеристику злочину
відповідно до її складових: способу вчинення злочину, обстанов-
ки та слідової картини, особи злочинця і потерпілого. Визначено
кореляційні зв’язки між цими складовими. З’ясовано обставини,
що підлягають встановленню, сформовано типові слідчі ситуації
та алгоритми дій у їх межах на початковому етапі розслідуван-
ня. Розглянуто тактику слідчих (розшукових) дій, надано про-
позиції щодо її вдосконалення.

Шифр НБУВ: РА445708

2.Х.894. Розслідування торгівлі дітьми або іншої незаконної
угоди щодо дитини: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09
/ М. М. Фарима; Національна академія внутрішніх справ. –
Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Розроблено наукові основи комплексної криміналістичної ме-
тодики розслідування торгівлі дітьми або іншої незаконної угоди
щодо дитини в умовах нового кримінального процесуального
законодавства, визначено її місце в системі видових методик, а
також структуру криміналістичної характеристики, до якої
включено такі елементи, як спосіб підготовки, вчинення та при-
ховування злочинів; обстановка вчинення та слідова картина;
відомості про осіб, які вчинили злочини, злочинні групи та
особу дитини-потерпілого (-их) з урахуванням сучасного стану
кримінального процесуального законодавства та правоохоронної
діяльності. Досліджено проблемні аспекти виявлення та початку
досудового розслідування кримінальних проваджень про торгів-
лю дітьми або іншу незаконну угоду щодо дитини. Виокремлено
типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування. Визна-
чено можливості взаємодії слідчого з працівниками оперативних
підрозділів та іншими органами в процесі розслідування. Роз-
крито особливості тактико-криміналістичного забезпечення про-
ведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшу-
кових) дій під час розслідування, проаналізовано форми вико-
ристання спеціальних знань за таких умов.

Шифр НБУВ: РА448832
2.Х.895. Розслідування шахрайства на залізничному транс-

порті, спрямованого на заволодіння об’єктами приватної влас-
ності: монографія / В. І. Галаган, О. О. Балацька. – Київ:
Центр учбової літератури, 2021. – 191 с. – Бібліогр.: с. 172-
187. – укp.

Досліджено актуальні питання розслідування шахрайства на
залізничному транспорті, під час якого здійснюють заволодіння
особистим майном громадян. На основі узагальнення літератур-
них джерел та практики досудового розслідування й судового
розгляду розглянуто подію кримінального правопорушення та
інші обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному
провадженні. Сформульовано практичні рекомендації щодо під-
готовки й проведення низки слідчих (розшукових) дій, спрямо-
ваних на забезпечення повноти й всебічності досудового розслі-
дування зазначеного кримінального правопорушення та доказу-
вання всіх його суттєвих обставин.

Шифр НБУВ: ВА852089
2.Х.896. Тактика допиту малолітніх потерпілих від насиль-

ницьких злочинів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09
/ В. В. Гірук; Національна академія внутрішніх справ. –
Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Комплексно висвітлено теоретичні положення та розроблено
практичні рекомендації щодо тактики допиту малолітніх потер-
пілих від насильницьких злочинів. Запропоновано класифікацію
форм насильницьких дій відносно малолітніх потерпілих (фізич-
не, психологічне, сексуальне й економічне насильство) з подаль-
шим виокремленням способів їх вчинення для з’ясування впливу
на формування показань малолітнього потерпілого та обрання
найбільш раціональних тактичних прийомів допиту. Окреслено
зміст елементів обстановки вчинення насильницького злочину
відносно малолітніх, які впливають на формування показань
потерпілого (психологічні відносини, що виникають між учасни-
ками події, місце вчинення насильницького злочину, час і хро-
нологічна характеристика події, часті спогади того, що трапило-
ся, та пов’язані з цим переживання). Запропоновано диференці-
йовану систему тактичних прийомів допиту (організаційні, пси-
хологічні, вербально-поведінкові та комунікативно-діяльнісні)
малолітніх потерпілих залежно від слідчих ситуацій на різних
етапах розслідування насильницьких злочинів, а також з ураху-
ванням вікових особливостей допитуваного. Вдосконалено типо-
логію особи малолітнього потерпілого від насильницьких злочи-
нів залежно від форм віктимного зв’язку зі злочинною подією,
що сприяє виявленню джерел інформації про злочин і позначає-
ться на обранні тактичних прийомів допиту з метою забезпечен-
ня психологічного контакту з допитуваним. Розширено рекомен-
дації щодо використання спеціальних знань під час допиту ма-
лолітнього потерпілого від насильницьких злочинів, з урахуван-
ням психічного та фізичного розвитку допитуваного. Покращено
криміналістичні рекомендації щодо застосування тактичних при-
йомів активізації пам’яті малолітніх потерпілих від насильниць-
ких злочинів під час допиту, для подолання протидії розсліду-
ванню. Розвинуто систематизацію тактичних і процесуальних
особливостей залучення психологів та педагогів до допиту мало-
літніх потерпілих для надання консультацій і допомоги у прове-
денні допиту. Вдосконалено підходи щодо визначення допусти-
мості тактичних ризиків під час допиту малолітніх потерпілих
від насильницьких злочинів у конкретних слідчих ситуаціях і
пропозиції щодо уникнення або мінімізації тактичних ризиків.

Шифр НБУВ: РА450380
2.Х.897. Теоретико-правові основи забезпечення кібербез-

пеки України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07
/ А. В. Тарасюк; Державна наукова установа «Інститут інфор-
мації, безпеки і права Національної академії правових наук
України». – Київ, 2021. – 38 с. – укp.

Держава та право. Юридичні науки 
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Досліджено проблему правового забезпечення кібербезпеки
України, здійснено порівняння відповідних практик у європей-
ських країнах. На цьому теоретичному й емпіричному підгрунті
розроблено концептуальні правові засади забезпечення кібербез-
пеки України та надано практичні рекомендації щодо вдоскона-
лення механізмів її реалізації. Розроблено логічну схему співвід-
ношення кібернетичної й інформаційної безпеки, а також підпо-
рядкованості різного роду безпек. Запропоновано розробити
Концепцію кібернетичної безпеки людини, наведено її обгрунту-
вання. Визначено структуру та зміст концепції, а також потребу
долучення до її складу документів стратегічного планування Ук-
раїни. Подано пропозиції зі структурно-змістовного наповнення
зазначеної концепції, зокрема її головні принципи формування,
завдання, механізми реалізації й очікувані результати державної
політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки людини.
Обгрунтовано мету гармонізації інформаційних відносин, підви-
щення відповідальності держави в цій сфері, створення умов для
формування сприятливого кібернетичного середовища як страте-
гічну спрямованість концепції. Визначено забезпечення кіберне-
тичної безпеки як самостійного комплексного міжгалузевого ін-
ституту інформаційного права. Охарактеризовано його властиво-
сті. Розроблено концептуальні засади правового забезпечення
кібербезпеки України на сучасному етапі розвитку глобальних
інформаційних процесів. Виокремлено та систематизовано скла-
дові національних інтересів України в кіберпросторі. Запропо-
новано нові механізми співпраці між приватним сектором і дер-
жавними органами у сфері забезпечення кібербезпеки України. 

Шифр НБУВ: РА448885
2.Х.898. Теоретичні та практичні основи функціонування та

використання криміналістичних обліків МВС України: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В. О. Приходько; Нац.
науковий центр «Інститут судових експертиз ім. М. С. Бокарі-
уса». – Харків, 2021. – 20 с. – укp.

Зазначено, що об’єктом дослідження є суспільні відносини,
що виникають у діяльності з організації функціонування та ви-
користання криміналістичних обліків МВС України. Метою до-
слідження є вирішенні конкретного наукового завдання з роз-
робки рекомендацій щодо функціонування та використання кри-
міналістичних обліків МВС України у розслідуванні криміналь-
них правопорушень. Методологічну основу дисертаційного до-
слідження склали загальнонаукові та спеціальні методи пізнан-
ня: діалектичний, системно-структурний, порівняльно-правовий,
соціологічні та статистичні методи, а також методи формальної
логіки. Запропоновано класифікацію обліків за функціональним
(цільовим) призначенням з поділенням їх на розшукові та до-
відкові та виключенням при цьому довідково-допоміжних облі-
ків у формі колекцій з загальноприйнятої класифікації у зв’язку
з фактичною їх відсутністю та не функціональністю. Увагу при-
ділено розробці та впровадженню у практику розслідування за-
гальнодержавного габітоскопічного обліку, сформованого на ос-
нові сучасних уявлень про ознаки зовнішності людини та мож-
ливостей їх ототожнення засобами комп’ютерної техніки, а та-
кож з урахуванням розвитку технічних засобів відеофіксації та
можливостей обробки цифрових відеозаписів. Розроблено алго-
ритм використання криміналістичних обліків залежно від типо-
вих слідчих ситуацій початкового та подальшого етапів розслі-
дування. Ступінь упровадження: у нормотворчій діяльності –
для вдосконалення нормативно-правової регламентації функціо-
нування та використання криміналістичних обліків при розслі-
дуванні кримінальних правопорушень; у науковій сфері – для
розробки наукових положень теорії криміналістики, наукових
рекомендацій з ефективної організації досудового розслідування,
вирішення проблемних питань інформаційно-довідкового забез-
печення розслідування кримінальних правопорушень. 

Шифр НБУВ: РА448395
2.Х.899. Theoretical justification of the dermatoglyphics use

as basic identification method: (a lit. rev.) / O. V. Dunayev,
I. V. Gunas, O. H. Popadynets, R. V. Kozovyy, E. O. Kindra-
tiv // Галиц. лікар. вісн. – 2021. – 28, № 1. –
С. 37-40. – Бібліогр.: 36 назв. – англ.

Проведено аналіз основних літературних джерел, що забезпе-
чують цілісне уявлення про стан та проблематику вивчення пи-
тання, пов’язаного із можливістю застосування дерматогліфічно-
го методу дослідження з ідентифікаційною метою, обговорено
зовнішньорозпізнавальну, поведінкову, психологічну ідентифіка-
цію. Висвітлено основні напрямки застосування дерматогліфіч-
ного методу, що забезпечують вивчення цього питання. Вивчено
проблемні питання, пов’язані зі сферами застосування дерматог-
ліфічного методу.

Шифр НБУВ: Ж69358
Див. також: 2.Х.803, 2.Х.807

Держава та право країн світу

2.Х.900. Гражданско-правовая защита средств индивидуали-
зации от недобросовестной конкуренции: автореф. дис. ... канд.

юрид. наук: 12.00.03 / Н. А. Авагян; Ереванский государ-
ственный университет. – Ереван, 2021. – 22 с. – рус.

Вперше у вірменській юриспруденції зроблено спробу всебіч-
но проаналізувати теоретичні та практичні проблеми інституту
недобросовісної конкуренції внаслідок використання засобів ін-
дивідуалізації. Розкрито суть і мету засобів індивідуалізації, ви-
значено їх захист від недобросовісної конкуренції, з’ясовано
взаємозв’язок між правами інтелектуальної власності, деліктам
та антиконкурентним законодавством. Наведено теоретичні вис-
новки та надано рекомендацій для удосконалення законодавства.

Шифр НБУВ: РА448936
2.Х.901. Державний лад Республіки Польща: автореф.

дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / М. І. Марчук; Національ-
на академія внутрішніх справ. – Київ, 2020. – 31 с. – укp.

Визначено суть й особливості організації державного ладу
Республіки Польща, з’ясовано шляхи його вдосконалення та
можливості використання в Україні польського досвіду консти-
туційного моделювання державного ладу. Досліджено основні
підходи до змістовного наповнення поняття «державний лад» у
польській правовій доктрині. Визначено загальну систему засад
державного ладу Республіки Польща. Здійснено їх класифіка-
цію. Обгрунтовано основні системні риси, що дозволяють класи-
фікувати Республіку Польща як демократичну, правову, соці-
альну державу. З’ясовано форму Польської держави за чинною
Конституцією 1997 р. Надано розгорнуту інституціональну та
функціональну характеристики практики реалізації конституцій-
ного принципу поділу влади в Республіці Польща. Визначено
конституційно-правовий статус вищих органів державної влади
Республіки Польща. Зокрема, встановлено особливості конститу-
ційно-правового статусу Сейму та Сенату як палат парламенту
Республіки Польща. Здійснено системний аналіз конституційно-
правового статусу глави держави в Республіці Польща. З’ясова-
но роль і місце уряду Республіки Польща в системі органів
виконавчої влади. Визначено конституційно-правовий статус
Верховного Суду, Конституційного Трибуналу і Державного
Трибуналу в системі вищих органів судової влади Республіки
Польща. Досліджено територіальну організацію влади в Респуб-
ліці Польща за підсумками реформи 1997 р. Визначено консти-
туційно-правовий статус центральних та місцевих органів вико-
навчої влади Республіки Польща. Вказано на особливості тери-
торіальної організації судових та правоохоронних органів Рес-
публіки Польща. З’ясовано місце й роль органів територіального
самоврядування в системі публічної влади Республіки Польща.

Шифр НБУВ: РА445470
2.Х.902. Іранська ядерна програма: безпековий вимір: мо-

нографія / Я. І. Завада, Я. Б. Турчин; Нац. ун-т «Львівська
політехніка». – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2021. –
198 с.: іл. – Бібліогр.: с. 166-192. – укp.

Проаналізовано динаміку ядерної програми Ісламської Рес-
публіки Іран з урахуванням її глобального виміру безпеки. Ак-
туальність питань безпеки в сучасних умовах визначає постійний
інтерес вчених до вивчення ядерного фактора в державній полі-
тиці, зокрема на прикладі Ірану. Досліджено вплив ядерної про-
грами держави на регіональну та глобальну безпеку з урахуван-
ням ендо– й екзогенних можливостей і обмежень дає змогу
напрацювати низку ефективних підходів до реалізації україн-
ських національних інтересів у контексті посилення безпекової
складової України.

Шифр НБУВ: ВА852393
2.Х.903. Кримінальне право, криміналістика та судові на-

уки: енциклопедія / В. Ю. Шепітько, М. В. Шепітько; Кон-
сультативна місія Європейського Союзу в Україні, Міжнарод-
ний конгрес криміналістів, Міжнародна асоціація кримінального
права, Громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримі-
нального права». – Харків: Право, 2021. – 507 с.: іл. –
Бібліогр.: с. 499-507. – укp.

Наведено понад 1800 термінів англійською мовою, які пере-
кладаються українською мовою, тлумачаться та ілюструються
необхідними зображеннями й фотографіями. Для зручності ви-
користання після термінів надано посилання на інші терміні, які
можуть стати в нагоді досліднику для розкриття тієї чи іншої
проблеми. Для окремих термінів пропонуються їх синоніми (ан-
тоніми), а також надаються приклади їх можливого використан-
ня в словосполученнях (з перекладом англійською мовою).
Окремі терміни відносяться до персоналій видатних і відомих
фахівців у кримінальному праві, криміналістиці та судових на-
уках різних держав, а також до урядових і неурядових органі-
зацій, які здійснили важливий внесок у сферу кримінальної
юстиції.

Шифр НБУВ: ВА852132
2.Х.904. Податкове право країн ЄС: посібник / М. Г. Во-

лощук, О. О. Петріченко, О. В. Білаш, Т. О. Карабін,
М. В. Менджул; ДВНЗ «Ужгородський Нац. ун-т», Державна
податкова служба України, Громадська організація «Всеукраїн-
ська асоціація ветеранів ДПС України». – Ужгород: Вид-во
Олександри Гаркуші, 2021. – 143 с.: табл. – укp.

Висвітлено базові питання податкових систем країн ЄС. Про-
аналізовано загальні питання податкового права. Розкрито меха-
нізм основних прямих і непрямих податків у розрізі країн,
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політику щодо їх гармонізації. Наведено структуру податкового
адміністрування, а також окремі напрями боротьби з подвійним
оподаткуванням.

Шифр НБУВ: ВА852505
2.Х.905. Польський конституціоналізм: історико-правовий

аналіз: монографія / В. Н. Патлачук; Харківський Нац. ун-т
внутрішніх справ. – Харків: Вид-во Б. І. Маторіна, 2021. –
413 с. – Бібліогр.: с. 364-410. – укp.

У сучасних умовах розвитку України для трансформації на-
ціональної правової системи та її складових виняткове значення
мають конституційні цінності, пріоритети верховенства права,
демократизму, визнання людини найвищою соціальною цінніс-
тю. Досліджено польський конституціоналізм, основні етапи йо-
го зародження, формування та становлення. Розглядаючи основ-
ні етапи польського конституціоналізму, необхідно враховувати
тенденцію, пов’язану з винятковою роллю католицизму, його
значенням у становленні та збережені держави і нації. Джерель-
ною базою даного дослідження стали тексти Артикулів Генріха
Валуа 1573 р., Конституція 3 травня 1791 р., Конституція Ве-
ликого Герцогства Варшавського 1807 р., Конституція Царства
Польського 1815 р., Краківські Конституції 1815, 1818, 1833 рр.,
Органічний Статут Царства Польського 1832 р., Конституція РП
1919 р., Конституція РП 1926 р., Конституція РП 1935 р.,
Конституція ПНР 1952 р., Конституція РП 1997 р. На основі
аналізу змісту польських конституцій розкрито генезис форму-
вання польського конституціоналізму, виявлено тенденції його
розвитку з XVI ст. до ХХІ ст.

Шифр НБУВ: ВА852389
2.Х.906. Правова держава за допомогою адміністративного

судочинства: Німеччина, Україна, Казахстан: зб. ст. / ред.:
Р. Мельник, Г. Кюпер, А. Хіммельрайх; [DAAD. Deutscher
Akademischer Austausch Dienst], «Правова держава за допомо-
гою адміністративного судочинства: Німеччина, Україна, Казах-
стан», конференція. – Одеса: Гельветика, 2021. – 277 с. – укp.

Представлено доповіді німецьких, українських та казахстан-
ських правників, об’єднані навколо проблематики ролі та зна-
чення адміністративних судів задля розбудови правової держав-
ності. Розглянуто питання становлення, побудови та компетенції
адміністративних судів, атакож особливостей вирішення окремих
категорій справ у порядку адміністративного судочинства. До-
сліджено питання правової держави та адміністративного судо-
чинства. Охарактеризовано інституційні межеві умови незалеж-
ного адміністративно-правового захисту. Висвітлено питання по-
будови адміністративних судів одне із наважливіших досягнень
судової реформи в Україні. Наведено вимоги Європейської кон-
венції з прав людини до державного адміністративного судочин-
ства. Розглянуто питання участі громадськості в доборі суддів:
довірте тим, кому довіряють.

Шифр НБУВ: ВА852374
2.Х.907. Проблемы подсудности в гражданском судопроиз-

водстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04
/ А. С. Микаелян; Ереванский государственный университет. –
Ереван, 2021. – 22 с.

Проанализировано законодательство Республики Армения,
международные правовые регулирования, законодательства за-
рубежных стран, судебные практики и определена цель институ-
та подсудности, его основные признаки и характеристики. Ис-
следованы виды подсудности, определен их правовой характер,
цель, условия правомерного применения каждого вида, тщатель-
но изучены правовые последствия нарушения правил подсудно-
сти на разных этапах гражданского судопроизводства и предст-
авлен их анализ. Акцентировано внимание на вопросах связан-
ных с институтом подсудности в контексте регулировок недавно
принятого Гражданского процессуального кодекса. Сформулиро-
вано новое понятие характеризующее институт подсудности. По-
даны конкретные предложения для усовершенствования правил
подсудности. Предложен новый вид территориальной подсудно-
сти вместе с его правилами и формулировками.

Шифр НБУВ: РА448939
2.Х.908. Реализация принципа «ex officio» (рассмотрение

дела по должности) в административном судопроизводстве:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Л. О. Петросян;
Ереванский государственный университет. – Ереван, 2021. – 22 с.

Раскрыто понятие, значение и содержание принципа «ex offi-
cio», условия применения каждого из ему характерных процес-
суальных действий, специфики проявления принципа «ex offi-
cio» на этапах апелляции и кассации, устранения законодатель-
ных пробелов и недочетов. Установлена необходимость выявле-
ния проблем в правоприменительной практике и выработки воз-
можных путей их решения. Исследован принцип «ex officio» в
отечественной юриспруденции, более подробно рассмотрен ряд
вопросов теоретического характера, связанных с его реализацией
и практические вопросы, возникающие во время реализации
процессуальных действий, составляющих содержание этого
принципа. Представлены теоретические обобщения и предложе-
ние научно-практического характера для совершенствования за-
конодательства и правоприменительной практики.

Шифр НБУВ: РА448940

2.Х.909. Юридична освіта та наука в некласичних навчаль-
них закладах України (ХІХ –  30-ті рр. ХХ ст.): автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Л. В. Міхневич; Інститут
законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. –
40 с. – укp.

Комплексно проаналізовано теоретичні та практичні проблеми
правового регулювання й організаційного забезпечення системи
юридичної освіти і науки поза класичними університетами в
ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст. Розкрито особливості формування
освітнього законодавства в ХІХ ст., на початку ХХ ст., в період
української революції та в ранній радянський час. Досліджено
систему юридичної освіти та науки в елітарних ліцеях (ХІХ ст.);
в недержавних громадських та приватних вищих жіночих курсах
та професійних інститутах (початок ХХ ст.), на правових факу-
льтетах інститутів народного господарства та науково-дослідних
кафедрах права (1920 – 1930 рр.). Проаналізовано характерні
особливості їх освітньо-наукової діяльності, специфіки та змісту
юридичної освіти, досвіду організації правових досліджень.

Шифр НБУВ: РА448679
2.Х.910. Grundlagen der modernen wissenschaftlichen For-

schung: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten ДΛ′OΓOΣ zu
den  Materialien der I internationalen wissenschaftlich-praktischen
Konferenz, 10. September 2021. Zurich, Schweiz.  – Zurich.  –
Vinnytsia: Boleslawa publ.: Yevropeiska naukova platforma,
2021. – 312 S.  – укp.

Викладено статті та тези учасників І Міжнародної науково-
практичної конференції «Grundlagen der modernen wissen-
schaftlichen Forschung», що відбулась 10 вересня 2021 р. в
м. Цюріх, Швейцарська Конфедерація.

Шифр НБУВ: ІВ228511
2.Х.911. Legal protection of forest elements in natural eco-

system: classification from Republic of Moldova / E. Margi-
neanu // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац.
авіац. ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 9-14. – Бібліогр.:
21 назв. – англ.

Мета роботи – дослідження особливостей різних елементів
лісового господарства та відповідний правовий підхід до їх за-
хисту. Застосовано інтегрований підхід, що базується на вивчен-
ні екосистеми як першоелемента природи, проведено аналіз між-
народних настанов та становить першу сходинку в комплексному
аналізі даного питання; кожен елемент екосистеми (як захист
лісового господарства) відкриває наступний елемент аналізу;
третій рівень аналізу, який фактично дотримується практичності
правового впровадження, приписується елементам, які через
свою різноманітність утворюють національну концепцію лісу.
Результати: завдяки застосуванню інтегративного підходу між
загальними настановами та практичним застосуванням лісових
норм було помічено співвідношення та відповідність категориза-
ції елементів лісового господарства з юридичної точки зору.
Обговорено управління генетичними матеріалами рослинного по-
ходження та торгівля лісовими елементами все ще залишається
спірним питанням і вимагає більш широкого вивчення. Юридич-
ний захист лісового фонду здійснюється на основі відповідного
законодавства та правових домовленостей, а для проведення ви-
рубки дозволяються лише доглядові роботи з урахуванням про-
дуктивності дерева, складу, віку експлуатаційності та необхідно-
сті відповідної діяльності. Технічні настанови розробляються на-
ціональними спеціалістами лісового господарства та приймають-
ся як нормативна база Агентства лісового господарства, яке під-
порядковується центральній владі у сфері охорони навколиш-
нього середовища – Міністерству сільського господарства, ре-
гіонального розвитку та навколишнього середовища. Важливість
зелених насаджень часто недооцінюється, але їх функціональні
переваги вносять значний внесок у підтримку екологічного ба-
лансу міської екосистеми. Незалежно від конкретного призна-
чення, зелені насадження покращують якість навколишнього се-
редовища, місцевий генофонд та збагачують асортимент декора-
тивних рослинних елементів, а також підтримують штучні ланд-
шафти в гармонії з природними для сприяння позитивного роз-
витку людської діяльності. 

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Х.912. The role of the web-based distance learning envi-

ronment in the education of future lawyers / O. Voronova,
V. Filinovych // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр.
Нац. авіац. ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 188-193. – Біб-
ліогр.: 7 назв. – англ.

Мета дослідження – вивчення суті веб-середовища дистан-
ційного навчання та впровадження веб-сервісів і систем дистан-
ційного навчання в освітній процес наукових установ країни, в
тому числі юридичного факультету НАУ. Методологічною осно-
вою дослідження є загально-наукові та спеціальні методи. Вико-
ристання цих методів надало можливість проаналізувати факто-
ри, що впливають на інтернет-середовище дистанційного навчан-
ня для кращої освітньої підготовки студентів юридичних факу-
льтетів. Як результат дослідження, на підставі аналізу, проведе-
ного його авторами, можна зробити висновок про недостатню
підготовку кадрів в освітніх установах. До роботи в цій сфері
залучено велику кількість низькокваліфікованих фахівців, які,
навіть володіючи педагогічними навичками, не розуміються на
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інформаційних технологіях. Ефективність такого навчання може
бути невеликою, а це, в свою чергу, формує у звичайних людей
думку про те, що дистанційне навчання не зможе дати хорошого
результату. Але при правильному підході керівництва освітніх
установ ситуацію можна виправити. Для цього необхідно актив-
но впроваджувати в навчальний процес системи дистанційного
навчання, проводити семінари і лекції для співробітників, на
яких педагогів будуть навчати взаємодії із веб-середовищем для
організації дистанційного навчання майбутніх професіоналів. За-
пропоновано вдосконалити навчальний процес на юридичному
факультеті із урахуванням викликів та загроз сьогодення, на-
приклад, пандемії коронавірусу тощо. Що ж стосується освітньої
підготовки майбутніх юристів, необхідно задіяти всесвітньо відо-
мі сервіси та інструменти, які допоможуть зробити веб-середови-
ще дистанційного навчання максимально сприятливим, прозорим
і зрозумілим для кожного освітянини та студента. Розвиток но-
вітніх інформаційних технологій дозволив навчальниім закладам
впроваджувати дистанційні форми навчання. Це надало змогу
розширити коло осіб, які бажають одержати спеціальну освіту. 

Шифр НБУВ: Ж73401
Див. також: 2.Х.515

Міжнародне право

2.Х.913. 75-а річниця ООН –  сучасний стан та розвиток
міжнародного права: зб. матеріалів Всеукр. наук. студент.
конф. (м. Одеса, 30 листоп. 2020 р.) / уклад.: О. В. Бігняк,
О. І. Харитонова, М. Д. Василенко, О. О. Сурілова,
М. В. Грушко, К. В. Мануїлова, В. В. Музика; Нац. ун-т
«Одеська юридична академія». – Одеса: Гельветика, 2020. –
426 с. – укp.

Досліджено деякі аспекти імплементації норм міжнародного
права у право України. Проаналізовано принцип суверенної рів-
ності держав у міжнародному праві. Висвітлено вплив міжна-
родного права на внутрішньодержавне. Розкрито проблеми пра-
вового регулювання створення та діяльності міжнародних неуря-
дових організацій. Розглянуто проблемні питання щодо юрис-
дикції Міжнародного суду ООН. Досліджено поняття та види
міжнародно-правових санкцій. Увагу приділено проблемним пи-
танням регулювання міграційних процесів та їх впливу на тру-
дящих-мігрантів. Охарактеризовано проблеми ефективного між-
народно-правового захисту прав жінок. Увагу приділено міжна-
родно-правовий аспект проблемам регулювання прав біженців в
Україні.

Шифр НБУВ: ВА852239
2.Х.914. Захист прав людини під час обшуку: монографія

/ О. Л. Дульський; ред.: В. І. Галаган. – Київ: Норма пра-
ва, 2021. – 250 с. – Бібліогр.: с. 209-234. – укp.

Висвітлено питання участі сторони захисту під час проведення
обшуку та можливості ефективного забезпечення додержання
прав і свобод його учасників. Доведено, що учасників обшуку
можна класифікувати залежно від їх статусу як сторони кримі-
нального провадження, виду обшуку, наявності можливості іні-
ціювати його проведення, обов’язковості або факультативності
їх залучення, місця й ролі в доказуванні та здійснюваних ними
функцій. Сформульовано низку нових концептуальних поло-
жень, висновків і рекомендацій, що мають важливе значення для
науки кримінального процесуального права та правозастосовної
практики. Звернено увагу на поняття видів адвокатської діяль-
ності й механізм її здійснення за наявної потреби присутності
адвоката під час проведення обшуку й узгодження положень
КПК України з галузевими законодавчими актами; на положен-
ня щодо обсягу, порядку та змісту надання правової допомоги
обшукуваній особі або іншим особам, які можуть ще не мати
визначеного процесуального статусу, чиї права та законні інте-
реси може бути обмежено або порушено під час проведення
обшуку; на зміст етапів проведення обшуку, що в сукупності
утворюють комплекс дій і рішень слідчого судді, сторони обви-
нувачення, захисту й інших його учасників, та рекомендовано
дії сторони захисту під час підготовки, безпосереднього прове-
дення, фіксації ходу й результатів обшуку.

Шифр НБУВ: ВС68440
2.Х.915. Історія дипломатії: навч.-метод. посіб. / О. В. Біг-

няк, О. О. Бєлогубова, М. В. Грушко, К. В. Мануїлова,
А. М. Гриб, К. А. Жебровська, А. О. Рябошапченко; ред.:
О. В. Бігняк; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». –
Одеса: Гельветика, 2021. – 115 с.: табл. – Бібліогр. с. 75-
76. – укp.

Визначено історичні етапи формування сучасної дипломатич-
ної системи. Зазначено розвиток дипломатичних служб світу в
першій половині ХХ ст. Розглянуто питання еволюції сучасної
системи дипломатії. Акцентовано на питанні дипломатії в умовах
європейської інтеграції. Охарактеризовано поняття економічна
дипломатія. Увагу приділено історії Української дипломатії.

Шифр НБУВ: ВА852371

2.Х.916. Контент негативу. Як захистити себе та країну в
умовах тотального інформаційного протистояння: [монографія]
/ Г. В. Любовець, В. Г. Король; Український інститут безпе-
кових досліджень. – Київ: Києво-Могилянська академія,
2021. – 265 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 261-265. – укp.

У 2018 – 2019 рр. ученими Науково-дослідного центру Вій-
ськового інституту Київського національного університету ім. Та-
раса Шевченка на замовлення Міністерства оборони України
проведено дослідження публічно-контентних негативів у сучас-
них динаміках різноформатних гібридних агресій. За його ре-
зультатами розроблено пропозиції щодо вдосконалення реаліза-
ції державної інформаційної політики військового відомства.
Конкретизовано заходи стосовно підвищення дієвості інформа-
ційно-медійних структур Збройних сил України, забезпечення
проведення випереджальних заходів протидії негативному кому-
нікаційно-контентному впливу з боку агресора на особовий
склад. Опрацьовано підходи до формування системи соціолін-
гвістичного діагностування особового складу. Розглянуто проб-
лематику комунікаційно-контентної безпеки держави, яка через
новітні технологічні рішення та підходи захищає національну
свідомість від агресивних впливів із боку технологічних пропа-
гандистських центрів Кремля, нейтралізує їх і створює «анти-
дот» інформаційним загрозам ворога.

Шифр НБУВ: ВА850521
2.Х.917. Міжнародний договір як джерело права в Україні:

загальнотеоретичний аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.01 / К. А. Рагуліна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Муд-
рого. – Харків, 2021. – 20 с. – укp.

З’ясовано теоретико-правові аспекти укладення, тлумачення
та реалізації міжнародних договорів як джерела права в Украї-
ні. Розкрито поняття, сутнісні ознаки та генезу нормативного
договору як джерела права. Визначено особливості нормативно-
го договору в міжнародному праві. Надано характеристику між-
народного договору як зовнішньої форми буття міжнародно-пра-
вових норм. З’ясовано роль і значення договору як джерела
права ЄС у контексті перспектив євроінтеграції України. Визна-
чено роль і місце міжнародних договорів у системі джерел права
України. Продемонстровано вплив міжнародних договорів на
національне законодавство України. Розкрито основні проблеми
тлумачення міжнародних договорів і перспективні шляхи їх по-
долання. Надано загальнотеоретичну характеристику договорів
між Україною та ЄС і їх впливу на розвиток вітчизняної право-
вої системи. Визначено роль Угоди про асоціацію з ЄС у пра-
вовому забезпеченні реформ в Україні. Сформульовано пропо-
зиції за предметом дослідження щодо вдосконалення механізму
правового регулювання в Україні. Визначено, з огляду на новіт-
ні світові тенденції, перспективні напрями реформування вітчиз-
няного законодавства щодо дії міжнародного права в межах на-
ціональної системи права.

Шифр НБУВ: РА450426
2.Х.918. Міжнародно-правове регулювання права людини на

життя в контексті біоетики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:
12.00.11 / Б. В. Островська; НАН України, Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2021. – 44 с. – укp.

Вперше проведено комплексне дослідження, присвячене за-
хисту основоположного права людини на життя в міжнародному
праві у контексті біоетики. Висвітлено міжнародно-правові проб-
леми, пов’язані з розвитком науково-технічного прогресу в біо-
логії та медицині, зокрема із застосуванням інноваційних біоме-
дичних технологій клонування людини; кріоконсервації клітин,
тканин, органів та ембріонів людини; одержання ембріональних
стовбурових клітин людини; генетичної діагностики; генної інже-
нерії; штучного переривання вагітності та допоміжних репродук-
тивних технологій; евтаназії; використання анатомічних матері-
алів людини (органів, тканин, клітин і крові) для науково-до-
слідних цілей, донорства і трансплантації за життя і після смер-
ті людини тощо. Визначено загрози та виклики життю людини
у процесі застосування цих технологій. Досліджено вплив інсти-
туційних систем ООН, Ради Європи та Європейського Союзу на
становлення міжнародного біоправа на основі узагальнення та
систематизації актів цих міжнародних організацій, а також пре-
цедентної практики Європейського суду з прав людини стосовно
права на життя в контексті біоетики. Запропоновано шляхи до-
сягнення міжнародного консенсусу для вирішення цих проблем
на основі міжнародного права та подальшого запобігання пору-
шенням права людини на життя з урахуванням розвитку іннова-
ційних досягнень у біомедицині. Показано роль християнських
цінностей як визначальних чинників європейської правової ку-
льтури у захисті життя та гідності людини в світлі розвитку
біоетики, а також їх вплив на становлення та розвиток права
людини на життя в міжнародному праві.

Шифр НБУВ: РА448151
2.Х.919. Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі зі

злочинністю (сучасні особливості та основні тенденції розвит-
ку): монографія / І. С. Нуруллаєв; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого. – Одеса: Гельветика, 2020. – 519 с. – Бібліогр.:
с. 444-519. – укp.

Увагу приділено теоретичним засадам і особливостям сучасно-
го розвитку міжнародно-правового співробітництва у боротьбі зі
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злочинністю. Досліджено основні етапи становлення, форми та
напрями міжнародно-правового співробітництва у боротьбі із
злочинністю. Проаналізовано систему джерел правового регулю-
вання міжнародно-правового співробітництва у боротьбі зі зло-
чинністю. Охарактеризовано суб’єктний склад і об’єкти міжна-
родно-правового співробітництва у боротьбі із злочинністю, його
напрями та форми. Висвітлено напрями універсалізації та осо-
бливості фрагментації міжнародно-правового співробітництва у
боротьбі зі злочинністю. Проаналізовано актуальні проблеми ім-
плементації міжнародних договорів про боротьбу зі злочинністю
в Україні, запропоновано шляхи їх мінімізації.

Шифр НБУВ: ВА852120
2.Х.920. Legal nature of international mixed arbitration

/ V. P. Kozyreva, D. S. Kostiuchenko // Юрид. вісн. Повітр.
і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – 2020. – № 4. –
С. 135-142. – Бібліогр.: 13 назв. – англ.

Розглянуто загальнотеоретичні питання визначення правової
природи міжнародного змішаного арбітражу; окреслено особли-
вості діяльності кожного окремо взятого виду арбітражу. Проб-
леми визначення правової природи змішаного арбітражу довгий
час розглядаються як на теоретичному рівні, так і в судовій
практиці. Питання юридичної природи є колізійним та недостат-
ньо вивченим на теоретичному рівні, оскільки арбітраж, що роз-
глядається, викликає дискусію через наявні механізми як і пуб-
лічного арбітражу, так і приватного. Змішаному арбітражу не
характерні ті загальноприйняті норми міжнародного арбітражу,
що притаманні публічному чи приватному розгляду вирішення
спорів у галузі приватноправових відносин. Однак, цей вид ар-
бітражу поєднує в собі риси та характерні ознаки як публічного,
так і приватного арбітражу. Міжнародний змішаний арбітраж є
яскравим прикладом тенденції на зближення та поєднання між-
народного публічного і приватного права. Розгляд достатньої
кількості питань міжнародного публічного права є невід’ємним
від залучення та використання інформації з галузі міжнародного
приватного права. На сьогоднішній день у всіх сторін арбітраж-
ного спору є можливість вільно обрати вид арбітражу. Таким
чином, вони можуть обрати інституційний арбітраж, що тягне за
собою використання типового арбітражного розгляду, продикто-
ваного регламентом відповідної інституційної установи, або, ви-
значивши, що суперечка розглядатиметься тимчасовим арбітра-
жем, обрати ad hoc – який діє за Регламентом ЮНСІТРАЛ.
Дослідження проведено з використанням таких методів як ана-
ліз, синтез, порівняльно-правового пізнання правової природи
змішаного арбітражу, узагальнення та моделювання нових тео-
ретичних знань. Зроблено висновок, що міжнародний змішаний
арбітраж – арбітраж, призначений для врегулювання спорів
між державами та фізичними або юридичними особами у зв’язку
з розбіжностями, що виникають в процесі їх інвестиційної діяль-
ності. Через розгляд кожного виду арбітражу, визначено особли-
вості та правова природа окремого взятого виду, що надає мож-
ливість визначити загальну природу. Визначено, що для повного
і об’єктивного розгляду спору, пов’язаного з іноземними інвес-
тиціями, доречним буде застосування інституційного арбітражу,
оскільки останній має чіткий регламент та авторитет для забез-
печення виконання рішень. 

Шифр НБУВ: Ж73401
Див. також: 2.У.199, 2.Х.790

Міжнародні конференції.
Міжнародні організації

2.Х.921. Адаптація цивільного законодавства України про
договори купівлі-продажу до законодавства ЄС: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / С. А. Абросімов; Хмель-
ницька обласна рада, Хмельницький університет управління та
права імені Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2021. –
20 с. – укp.

Здійснено аналіз правового регулювання та наукових підходів
до розуміння договору купівлі-продажу в контексті наближення
правопорядків України та ЄС. Констатовано, що, незважаючи
на багаторічну співпрацю України та ЄС, у тому числі в частині
приведення у відповідність національного законодавства у сфері
договірних відносин, на сьогодні все ще залишається низка пи-
тань, що потребують негайного вирішення. Обгрунтовано пози-
цію про необхідність планомірного й адекватного запозичення
правового досвіду ЄС, зважаючи на те, що серед вимог Угоди
про асоціацію України та ЄС немає вказівки на те, що націо-
нальне цивільне законодавство повинно бути ідентичним із зако-
нодавством ЄС, воно має лише бути співмірним за обсягом пра-
вових гарантій і не суперечити вимогам європейського правопо-
рядку. Обгрунтовано доцільність обмеження правового регулю-
вання положень щодо купівлі-продажу в новій редакції ЦК Ук-
раїни лише загальними положеннями про такі договори без вре-
гулювання окремих видів договорів купівлі-продажу, які необ-
хідно унормовувати на рівні виключно спеціальних нормативних
актів. Визначено підстави та наслідки односторонньої відмови
від договору купівлі-продажу. Вказано на відмінні риси відмови

від договору купівлі та розірвання договору в односторонньому
порядку за рішенням суду, де для відмови від договору немає
необхідності встановлювати факт порушення договірних умов
контрагентом за договором, а достатньою є лише воля самої
особи та її потреба у такому припиненні. Доведено доцільність
звільнення продавця від відповідальності за недоліки товарів,
що пов’язані з його якістю, упакуванням, метою використання,
вимогами третіх осіб, якщо в момент укладення договору поку-
пець знав або міг знати про такі недоліки. Здійснено аналіз
підстав і правових наслідків дострокового виконання договору
купівлі-продажу продавцем, а також передання покупцеві товару
у кількості, що перевищує вказану в договорі. Акцентовано ува-
гу на тому, що прийняти товар достроково або у кількості біль-
ше, ніж вказано в договорі, є правом покупця, при здійсненні
якого в обох сторін договору виникають зустрічні права й обо-
в’язки з повернення частини товару, його зберігання. Cформу-
льовано узагальнені теоретично обгрунтовані пропозиції щодо
вдосконалення чинного цивільного законодавства України у сфе-
рі договорів купівлі-продажу.

Шифр НБУВ: РА450358
2.Х.922. Військова співпраця США з європейськими союз-

никами середини 1940-х –  середини 1960-х рр.: автореф.
дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / В. О. Масний; Київський
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 17 с. – укp.

Комплексно досліджено військову співпрацю США з європей-
ськими союзниками у період початку Холодної війни та розбу-
дови блокових військових структур держав північної Атлантики
1940-х – 1960-х рр. На основі широкого кола джерел розгля-
нуто теоретичне підгрунтя та особливості практичної реалізації
американсько-європейського військового партнерства у дослі-
джуваний період. Увагу приділено формуванню доктринальних
і договірних основ військової співпраці США з європейськими
державами, чиннику ядерної зброї у функціональному забезпе-
ченні військових доктрин США та союзників, а також іншим
складовим американсько-європейського військового партнер-
ства – контингентам Збройних сил США у Європі та військо-
вим поставкам для європейських держав в межах програм вій-
ськової допомоги США. Визначено, що військове партнерство
США з європейськими державами в означуваний період можна
характеризувати як комплексний багатосторонній процес, в яко-
му знайшли своє вираження військові реалії часів початку Хо-
лодної війни та позиція європейських союзників США як суве-
ренних держав з власними оборонними потенціалами.

Шифр НБУВ: РА448152
2.Х.923. Гармонізація законодавства України з правом Єв-

ропейського Союзу: зб. тез доп. Всеукр. наук. конф., 17 квіт.
2021 р. / ред.: М. П. Вавринчук, О. П. Когут, С. І. Лучков-
ська; Хмельницький Нац. ун-т, Національна академія Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,
«Подільська правова ліга», громадська організація. – Хмель-
ницький: ХНУ, 2021. – 209 с.: табл. – укp.

Висвітлено проблеми адаптації конституційного, адміністра-
тивного, цивільного, господарського, податкового, кримінально-
го, митного, іншого вітчизняного законодавства до стандартів
ЄС. Окреслено перспективи розвитку правничої науки в умовах
євроінтеграції. Розглянуто історію розвитку арбітражу як спосо-
бу вирішення спорів. Визначено, що арбітраж отримав широке
визнання і став застосовуватися нарівні з розглядом справ у
державних судах порівняно недавно – після Другої світової
війни. Проте арбітраж як метод розв’язання спорів бере свій
початок із моменту виникнення перших суперечок між людьми.
Систему арбітражу у Древній Греції висвітлено як прообраз
сучасного міжнародного арбітражу. Зазначено, що можливість
розвТязання спорів через третейський суд передбачало римське
право. Окреслено сучасну гармонізацію кримінального процесу-
ального законодавства України з правом ЄС. Проведено порів-
няльний аналіз суб’єктів митних правовідносин за законодав-
ством України та ЄС. Висвітлено гармонізацію законодавства
України з міжнародним публічним та приватним правом ЄС.

Шифр НБУВ: ВА852588
2.Х.924. Глобальний конституціоналізм: теоретичні підходи

та правові виклики до формування: автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук: 12.00.02 / Є. О. Львова; Національний авіаційний уні-
верситет. – Київ, 2020. – 32 с. – укp.

Дисертацію присвячено теоретичним підходам та правовим ви-
кликам до формування глобального конституціоналізму. Визна-
чено понятійні, елементні та функціональні характеристики гло-
бального конституціоналізму. Узагальнено ідейно-концептуальні
та історико-правові засади глобального конституціоналізму. Роз-
крито трансформацію та здійснено реконструкцію принципів
міжнародного та конституційного права з урахуванням ідей гло-
бального конституціоналізму. Визначено місце глобального кон-
ституціоналізму як ідеології та виключного міждисциплінарного
експериментального підходу, особливо в контексті розвитку та
прозорості правових механізмів забезпечення та захисту прав і
свобод людини. Зроблено аналіз співвідношення між міжнарод-
ним конституційним правом та глобальним конституціоналізмом.
Графічно зображено значення глобального конституціоналізму
на прикладі перетинання міжнародного конституціоналізму та
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національного конституціоналізму, а також зображено взаємодія
та перехрестя конституціоналізму, правозастосування та соціаль-
ної безпеки на різних рівнях міграції. Визначено роль забезпе-
чення національних інтересів і реалізації державного сувереніте-
ту у світовому глобалізованому правовому просторі та розкрито
роль конституційної держави України у становленні глобального
конституціоналізму. Розроблено теоретичну модель глобального
конституціоналізму та проведено аналіз впливу правової глоба-
лізації на національний конституційний порядок.

Шифр НБУВ: РА445798
2.Х.925. Застосування практики Європейського суду з прав

людини при тлумаченні загальних принципів адміністративного
судочинства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07
/ Ж. М. Мельник-Томенко; Університет митної справи та фі-
нансів. – Дніпро, 2020. – 17 с. – укp.

Наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення науково-
го завдання, що полягає у визначенні на підставі аналізу док-
тринальних та нормативних джерел теоретико-прикладних засад
застосування практики ЄСПЛ під час тлумачення загальних
принципів адміністративного судочинства. Визначено поняття та
здійснено класифікацію принципів адміністративного судочин-
ства. Окреслено загальні принципи адміністративного судочин-
ства та охарактеризовано їх як обТєкт дослідження. Визначено
зміст принципів верховенства права та законності. Охарактери-
зовано принципи рівності усіх учасників судового процесу перед
законом і судом, принцип доступності правосуддя, справедливий
розгляд справи, незалежності та безсторонності суду.

Шифр НБУВ: РА445433
2.Х.926. Правові засади асоціації у відносинах Європей-

ського Союзу з третіми країнами й міжнародними організаці-
ями та Україною: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.11
/ Я. М. Костюченко; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. – Київ, 2020. – 36 с. – укp.

Увагу приділено комплексному порівняльному аналізу кон-
цептуальних правових засад асоціації у практиці ЄС, з особли-
вою увагою на міжнародно-правовому аналізі Угоди про асоці-
ацію між ЄС та Україною. Зазначено, що Угода про асоціацію
між ЄС та Україною належить до угод «четвертого покоління».
Виділено два основні відмінні елементи, що відрізняють Угоду
про асоціацію між Україною та ЄС від усіх інших угод про
вільну торгівлю Євросоюзу. Першим елементом є інноваційна
особливість Угоди про асоціацію з Україною, що стосується
численних законодавчих положень, пов’язаних із наближенням
до доступу на ринок. Другим унікальним елементом торговель-
ної частини Угоди про асоціацію з Україною є безпрецедентні
форми «інтеграції» до внутрішнього ринку ЄС.

Шифр НБУВ: РА445027
2.Х.927. Реалізація правових позицій Європейського суду

з прав людини та прецедентної практики Верховного Суду
України у кримінальних провадженнях: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.09 / К. М. Подлєгаєв; ПрАТ «ВНЗ «Між-
регіональна Академія управління персоналом». – Київ,
2020. – 20 с. – укp.

Проведено одне з перших в Україні комплексне наукове до-
слідження реалізації правових позицій Європейського суду з
прав людини (ЄСПЛ) і прецедентної практики національної су-
дової системи в сучасному кримінальному судочинстві. Дослі-
дження здійснено з урахуванням сучасного стану законодавчих
основ правосуддя та динаміки прецедентного права. З викорис-
танням системного підходу сформульовано низку нових поло-
жень, які визначають внесок автора в удосконалення криміналь-
ного процесуального законодавства та практики його застосуван-
ня. Обгрунтовано напрями гармонізації вітчизняного законодав-
ства з європейськими стандартами правосуддя на основі збалан-
сування приватних і публічних інтересів та забезпечення верхо-
венства права. Розкрито суть і значення правових позицій та
прецедентної практики ЄСПЛ як джерел кримінального проце-
суального права України. Узагальнено зміст і динаміку преце-
дентної практики ЄСПЛ і Верховного Суду України у кримі-
нальному судочинстві. На основі системного підходу розроблено
теоретичну концепцію законодавчого закріплення значення та
співвідношення правових висновків і прецедентної практики
Верховного Суду в системі джерел процесуального права. Вдос-
коналено теоретичне обгрунтування положення щодо оптимізації
кримінального судочинства України шляхом широкого викорис-
тання прецедентного права. Сформульовано сучасну модель
юридичного визначення засади верховенства права.

Шифр НБУВ: РА445709
2.Х.928. Теоретичні основи міжнародного виконавчого про-

цесу: автореф. дис. .. . д-ра юрид. наук: 12.00.03
/ М. М. Мальський; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. – Київ, 2020. – 40 с. – укp.

Розглянуто окремі питання теорії та практики міжнародного
виконавчого процесу. Проаналізовано міжнародні акти і націо-
нальне законодавство, які регламентують примусове виконання
рішень судів та інших органів (посадових осіб), що ускладнене
іноземним елементом. Досліджено місце міжнародного виконав-
чого процесу у правовій системі та його взаємозв’язок із галу-
зями права, зокрема з міжнародним приватним правом, міжна-

родним цивільним процесом і виконавчим процесом. Охаракте-
ризовано джерела міжнародного виконавчого процесу. Здійснено
класифікацію суб’єктів міжнародного виконавчого процесу за
різними критеріями. 

Шифр НБУВ: РА445093
Див. також: 2.Х.488

Міжнародне співробітництво
зі спеціальних питань

2.Х.929. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання
та протидії транснаціональній злочинності: монографія
/ І. М. Леган; Державний університет «Житомирська політех-
ніка». – Чернігів: Чернігівська політехніка, 2021. – 327 с.:
рис., табл. – Бібліогр.: с. 272-314. – укp.

Обгрунтовано теоретико-правові засади та розроблено науко-
во-практичні рекомендації щодо міжнародного співробітництва у
сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності
(ТЗ). Визначено історико-правові передумови становлення та
розвитку, охарактеризовано основні напрями та форми міжна-
родного співробітництва щодо запобігання та протидії ТЗ. Про-
ведено кримінологічну характеристику організованих злочинних
груп як суб’єктів вчинення транснаціональних злочинів. Проана-
лізовано сучасний стан і тенденції кримінологічних показників
ТЗ в Україні та світі. Визначено роль ООН, Інтерполу та Єв-
рополу в міжнародному співробітництві держав щодо запобіган-
ня та протидії ТЗ. Охарактеризовано міжнародне співробітниц-
тво та кримінологічні засади запобігання і протидії окремим
видам ТЗ.

Шифр НБУВ: ВА851846
2.Х.930. Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної

власності: курс лекцій / М. М. Яшарова; НАН України,
Київський університет права. – Київ: Компринт, 2015. –
178 с. – Бібліогр.: с. 167-178. – укp.

Наведено аналіз правових систем і поняття права інтелекту-
альної власності. Розглянуто поняття та суть об’єктів інтелекту-
альної власності й одержання охорони з урахуванням правових
систем зарубіжних країн. Висвітлено особливості законодавства
з охорони прав інтелектуальної власності високорозвинених і
країн, що розвиваються. Акцентовано увагу на правовій охороні
прав промислової власності й окремих різновидів об’єктів па-
тентного права.

Шифр НБУВ: ВА850291
2.Х.931. Cybersecurity in the civil aviation and existing

challenges / V. Svanadze // Юрид. вісн. Повітр. і косм.
право: Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – 2020. – № 4. –
С. 27-33. – Бібліогр.: 15 назв. – англ.

Мета роботи – розкриття положень та особливостей норма-
тивних актів, стандартів та інших документів щодо діяльності
міжнародних організацій у галузі кібербезпеки в царині цивіль-
ної авіації. Методологічну основу дослідження складають за-
гальнонаукові та спеціальні методи. Автор наводить свої тези
щодо базування кібербезпеки в цивільній авіації в основному на
кібертехнологіях, що використовуються для підвищення безпеки
та ефективності повітряного транспорту. Наголошено на існуван-
ні взаємозв’язку систем та опору на технології як передумову
для появи нових кіберзагроз та ризиків. У авіаційній промисло-
вості широко використовується взаємопов’язана комп’ютерна
система. Зазначено, що у ХI ст. процес використання Інтернету,
Інтернет-технологій та електронних послуг у повсякденному
житті, а також на національному та промисловому рівні стає все
більш актуальним. Різні галузі, де діють частково або повністю
автоматизовані процеси управління, все більше залежать від су-
часних технологій. Дослідження, Інтернет-технології все ще за-
лишаються величезною проблемою. Але він вказує і на те, що
прискорений процес розвитку Інтернет-технологій та електрон-
них послуг стане головним стимулом для вдосконалення процесу
забезпечення Інтернет-безпеки та стабільності, що ще більше
збільшить попит на цей сектор як з боку державного, так і
приватного секторів, що скеровані вимогами світового ринку.
Детально досліджено стратегію кібербезпеки для цивільної авіа-
ції, яка була прийнята ІКАО 4 жовтня 2019 р., і саме в ній
автор вбачає рекомендаційний документ для галузі цивільної
авіації країн-членів організації. Стратегія стосується різних іні-
ціатив ІКАО, пов’язаних із кібербезпекою, і узгоджується з
відповідними положеннями щодо польотів та управління авіацій-
ною безпекою. Цілі документу досягаються за допомогою прин-
ципів, заходів та дій, які в свою чергу базуються на семи основ-
них елементах, яким автором було приділено особливу увагу. У
висновках вказано на те, що нормативні джерела ІКАО та ІТАО
є життєво важливим для забезпечення кібербезпеки цивільної
авіації. Усі зацікавлені сторони, зокрема, державний та приват-
ний сектори, а також представники наукових кіл мають бути
залучені до процесу захисту критичної інфраструктури цивільної
авіації.

Шифр НБУВ: Ж73401
Див. також: 2.Х.706, 2.Х.819
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Воєнна наука. Військова справа

(реферати 2.Ц.932 –  2.Ц.1045)

2.Ц.932. Гендерна рівність в армії: участь жінок у військо-
вих діях в антитерористичній операції (операції Об’єднаних
сил) / Л. О. Петрова, О. Ю. Панфілов // Зб. наук. пр.
Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 2. – С. 19-
25. – Бібліогр.: 13 назв. – укp.

Проаналізовано актуальні проблеми гендерної політики в ар-
мії. Обгрунтовано принцип рівності, який має декілька проявів,
одним із яких є принцип гендерної рівності, що означає рівний
підхід до всього незалежно від статі. Проаналізовано гендерні
стереотипи, гендерні нормативи поведінки і проблеми гендерної
ідентифікації у сучасному українському суспільстві. Проблеми
гендерних відмінностей особистісних властивостей пов’язані з
тим, що внаслідок постійних динамічних змін у світі, виникає
все більше запитань щодо впливу певних гендерних стереотипів
на професійну діяльність особистості. Доведено, що на сьогодні
гендерна політика у Збройних силах України не повністю відоб-
ражає загальносвітові тенденції у сфері гендерних відносин. На
підставі даних інтерв’ювання розглядаються ролі жінок в Анти-
терористичній операції (операції Об’єднаних сил) на сході Ук-
раїни і їх боротьба за рівні права і можливості в своїй державі.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.933. Еволюційний розвиток концепції мережево-цен-

тричних війн, системно-концептуальні основи теорії дата-цен-
тричних операцій / А. Б. Скорик, С. П. Ярош // Зб. наук.
пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 4. –
С. 26-34. – Бібліогр.: 15 назв. – укp.

Обговорено основні принципи концепції мережево-центричних
війн. Зроблено висновок про те, що за умов переходу людства
до 6-го технологічного укладу виникає чергова точка біфуркації,
яка визначає зміну парадигми розвитку систем ОВТ та концепції
ведення бойових дій. Аргументовано необхідність розвитку тео-
рії дата-центричної операції. Викладаються системно-концепту-
альні основи теорії дата-центричної операції. Запропоновано он-
тологічну модель дата-центричної операції. Пропонується 4D-
екстенціональне представлення бойового простору об’єднаних в
єдину мережу систем ОВТ. Вводиться поняття дата-центричних
систем, розкрито суть методу адаптивного просторово-часового
синтезу їх структури.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.934. Міжнародний досвід побудови систем забезпечення

національної безпеки. Висновки для України / О. П. Гудима
// Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. –
Вип. 3. – С. 16-25. – Бібліогр.: 24 назв. – укp.

Протягом 30 років назалежності України тривають роботи
щодо побудови системи забезпечення національної безпеки дер-
жави (сектора безпеки і оборони, сил оборони). З виданням
нової редакції Закону України «Про національну безпеку Украї-
ни» змінилась структура керівних документів держави. На сьо-
годнішній день триває етап опрацювання відповідних норматив-
них документів центральними органами виконавчої влади, які
виконують завдання в сфері національної безпеки і оборони.
При формуванні нормативно-правової бази держави доцільно
врахувати досвід побудови систем забезпечення національної
безпеки країн світу. Проаналізовано досвід Сполучених Штатів
Америки, Канади, країн Європи, Китайської народної республі-
ки, Туреччини, Японії, Південної Кореї. На основі проаналізо-
ваного досвіду опрацьовані пропозиції щодо удосконалення сис-
теми забезпечення національної безпеки України (сектора безпе-
ки і оборони, сил оборони) та державної системи управління
силами оборони в кризових ситуаціях.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.935. Охорона ментального здоров’я та медико-психоло-

гічна реабілітація військовослужбовців в умовах гібридної
війни: теорія і практика: монографія / В. І. Цимбалюк,
В. В. Стеблюк, О. В. Друзь, Н. О. Марута, Г. М. Кожина,
І. В. Лінський, А. В. Швець, М. В. Маркова, О. І. Мінко,
М. О. Овчаренко, В. В. Кальниш, В. І. Заворотний,
К. Б. Возніцина, К. О. Зеленська, К. В. Проноза-Стеблюк,
Л. І. Литвиненко, І. О. Черненко, Г. С. Росінський; ред.:
В. І. Цимбалюк. – Київ: Медицина, 2021. – 254 с.: табл.,
мал. – укp.

Висвітлено проблеми розбудови системи охорони психічного
здоров’я в Збройних силах України, організації психіатричної,
наркологічної, медико-психологічної, а також волонтерської до-
помоги. Розкрито актуальні питання сфери психічного здоров’я
учасників бойових дій на Сході України. Зокрема описано
вплив чинників бойового середовища на військовослужбовців,
клініко-психологічні характеристики посттравматичного стресо-
вого розладу (ПТСР), аддиктивні розлади, суїцидальні випадки,

контузії та постконтузійний синдром. Наведено програму ком-
плексної диференційованої терапії ПТСР у військовослужбовців.
Особливу увагу приділено психологічній корекції порушень здо-
ров’я сім’ї учасників бойових дій.

Шифр НБУВ: ВА852137
Див. також: 2.Ц.960, 2.Ю.1471

Теорія воєнного мистецтва

2.Ц.936. Використання інтерактивних тривимірних візуалі-
зацій для вивчення бойового досвіду підрозділів в операції
Об’єднаних сил / І. В. Баркатов, В. П. Варакута, В. С. Фа-
рафонов, В. О. Тюрін, С. С. Гончарук, А. А. Лозко // Зб.
наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. – Вип. 3. –
С. 32-43. – Бібліогр.: 24 назв. – укp.

Збір, обробка й аналіз об’єктивної та достовірної інформації
для візуалізації бойових епізодів в зоні операції Об’єднаних
сил, здійснюється з метою професійного аналізу дій протиді-
ючих сторін та виявлення недоліків (або позитивних моментів)
в діях наших військ. Це також являє собою важливе науково-
практичне завдання для подальшого розвитку воєнного мистец-
тва ведення бойових дій на сході країни. із зазначеною метою в
країнах НАТО використовується методика After action review –
аналіз проведених дій (АПД). У зв’язку з намаганням керівниц-
тва країни реформувати Збройні сили України до стандартів
НАТО, а за політичним планами, вступити до цього Альянсу,
впровадження методики AAR (АПД) в ЗС України доцільно
розглядати як актуальне завдання. Одним із ефективних засобів
АПД є інтерактивна тривимірна візуалізація, яка включає в себе
моделі місцевості й розташування на ній підрозділів (екіпажів,
бійців) та з високою точністю й деталізацією відтворює хід бо-
йових дій, що досліджуються у просторі й часі на загальному
тактичному фоні. Для наукового дослідження й аналізу бойових
епізодів, що уже сталися, та прогнозування можливих дій сторін
в тій чи іншій бойовій ситуації, запропоновано використання
автоматизованого способу вибору раціонального сценарію бойо-
вих дій військових формувань сторін з однорідними бойовими
засобами (наприклад, механізовані, танкові екіпажі та підрозділи).

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.937. Метод визначення внесків видів (родів) військ у

потрібний рівень боєздатності Збройних Сил України під час
їх застосування (відбиття збройної агресії) / Р. Б. Хомчак
// Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. –
Вип. 4. – С. 35-39. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Наведено метод визначення внесків видів (родів) військ у
потрібний рівень боєздатності Збройних Сил (ЗС) України під
час їх застосування (відбиття збройної агресії). Пропонований
метод надає змогу досить коректно визначити ці внески, грунту-
ючись на результатах оцінювання бойових засобів противника та
на обчисленні можливої кількості цих засобів, знищених наши-
ми військами. Метод враховує забезпеченість військ ракетами
(боєприпасами), а також особливості бойового застосування ви-
дів (родів) наших військ, які можуть діяти як роздільно, так і
сумісно, залежно від обстановки, яка складається під час бойо-
вих дій.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.938. Метод формування групи суб’єктів сил оборони

для реалізації замислу операції асиметричної протидії виявле-
ній (прогнозованій) загрозі / В. Ю. Богданович, А. М. Си-
ротенко, О. В. Дублян, В. І. Доброгурський // Зб. наук. пр.
Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 3. – С. 7-12. –
Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Розглянуто проблему підвищення ефективності протидії засто-
суванню військової сили з боку більш сильного у воєнному від-
ношенні противника шляхом асиметричного впливу у вразливих
для нього точках і завдання йому неприйнятного збитку, за
якого він вимушений відмовитися від подальшого застосування
військової сили. Розглянуто метод формування групи суб’єктів,
яка в умовах обмежених ресурсів здатна завдати противнику
такого збитку.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.939. Типові помилки передових авіаційних навідників

під час бойових дій в Афганістані / Б. І. Мунтян // Зб.
наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 3. –
С. 30-35. – Бібліогр.: 16 назв. – укp.
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На підставі власного досвіду і на конкретних прикладах, про-
аналізовано типові помилки передових авіаційних навідників по
управлінню підрозділами армійської авіації при виконанні ними
основних бойових завдань під час бойових дій в Афганістані.
Детально проаналізовано ті помилки, наслідком яких був, так
званий, «дружній вогонь», тобто нанесення бойовою авіацією
40-ої армії ударів по своїх військах, що призводило до їх втрат.
Виявлено головні причини виникнення таких помилок та пока-
зано шляхи їх уникнення. За результатами аналізу напрацьова-
но рекомендації, що допоможуть передовим авіаційним навідни-
кам якісно виконувати функціональні обов’язки під час бойових дій.

Шифр НБУВ: Ж70455
Див. також: 2.Ц.991, 2.Ю.1454

Збройні сили

2.Ц.940. Військово-патріотичне виховання курсантів вищих
військових навчальних закладів України (1991 –  2019): авто-
реф. дис. ... канд. іст. наук: 20.02.22 / О. О. Пашкова; Нац.
ун-т оборони України імені Івана Черняховського. – Київ,
2021. – 19 с. – укp.

Виконано наукове завдання, яке полягало у розкритті процесу
становлення та трансформацій військово-патріотичного вихован-
ня курсантів вищих військових навчальних закладів України та
його розвитку в умовах збройної агресії Російської Федерації,
встановленні особливостей і тенденцій цього процесу та визна-
ченні актуальних напрямів використання набутого досвіду в ін-
тересах подальшого розвитку Збройних сил України. У роботі
визначено стан наукової розробленості теми та охарактеризовано
джерельну базу дослідження. Розглянуто історичні передумови
становлення військово-патріотичного виховання в Україні. Про-
аналізовано нормативно-правову базу у сфері військово-патріо-
тичного виховання. Запропоновано авторську періодизацію ста-
новлення та розвитку військово-патріотичного виховання у
Збройних силах України. Визначено особливості діяльності ви-
щих військових навчальних закладів України з військово-патріо-
тичного виховання курсантів в умовах збройної агресії проти
України, встановлено основні тенденції його розвитку упродовж
2014 – 2019 рр., розглянуто роль і місце воєнної історії Сфор-
мульовано рекомендації щодо впровадження отриманих резуль-
татів у практичну діяльність вищих військових навчальних за-
кладів України, зокрема щодо підвищення ролі історичних дис-
циплін у військово-патріотичному вихованні майбутніх військових.

Шифр НБУВ: РА448548
2.Ц.941. Військово-призовні кампанії до Збройних Сил

СРСР в умовах формування багатопартійної системи в Укра-
їнській РСР (1990 –  1991): автореф. дис. ... канд. іст. наук:
20.02.22 / В. Ю. Аллеров; Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львівський нац. ун-т
ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 19 с. – укp.

Проаналізовано специфіку законодавчого, нормативно-право-
вого регулювання військово-призовних кампаній до Збройних
сил СРСР в умовах формування багатопартійної системи в Ук-
раїнській РСР і наростання антиармійського руху у республіці
у 1990 – 1991 рр. Встановлено, що в зазначенний період під
впливом зовнішньополітичних обставин (країни Балтії, Закав-
каззя) та внутрішньополітичних процесів (формування багато-
партійності, створення «неформальних» товариств) в Україн-
ській РСР опозиційними до Комуністичної партії України полі-
тичними силами було розпочато кампанію зриву військово-при-
зовних кампаній до Збройних сил СРСР, утвердження в су-
спільній свідомості ідеї створення національних Збройних сил.
Показано, що подібні ідеї апробовано у Прибалтиці, де було
створено власні військові міністерства, запроваджено запис доб-
ровольців до національних формувань, припинено фінансування
воєнних комісаріатів коштом місцевого бюджету, заблоковано
виплати заробітної плати військовим працівникам місцевих рад.
Визначено, що на хвилі відмови від військового призову, навесні
1990 року депутати Верховної Ради Української РСР і депутати
обласних рад західноукраїнських областей запровадили новації
у сфері військово-призовних кампаній: спробували урегулювати
питання проходження строкової військової служби громадянами
Української РСР виключно на території республіки, намагалися
убезпечити призовників від строкової служби за межами Укра-
їнської РСР шляхом бойкотування виконання розпоряджень Мі-
ністерства оборони СРСР. Акцентовано увагу на тому, що Рада
Міністрів Української РСР незважаючи на відповідні постави
парламенту, не відпрацювала механізму виконання постанови,
своєчасно не внесла пропозицій щодо відповідних змін у чинно-
му законодавстві, згідно з яким порядок проходження військової
служби визначається законодавством Союзу РСР, та не вжила
заходів для своєчасного створення відповідних урядових струк-
тур і проведення необхідних консультацій із Радою Міністрів
СРСР.

Шифр НБУВ: РА448903

2.Ц.942. Дослідження елементів методики розподілу та
переключення уваги авіаційного персоналу, який здійснює
операції з організації та обслуговування повітряного руху
/ С. В. Мартиненко, В. А. Подоляк, В. О. Стеченко,
М. С. Дияк // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. –
2020. – Вип. 3. – С. 50-55. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Поставлено і вирішено задачу раціоналізації порядку розподі-
лу та переключення уваги авіаційного персоналу, якій здійснює
операції з організації та обслуговування повітряного руху. Це
завдання є складовою частиною безпекової компоненти авіацій-
ної системи. Враховуючи важливість впливу людського чинника
на безпеку польотів під час управління повітряним рухом та
особливу роль процесів прийняття рішень у професійній діяль-
ності визначеного авіаційного персоналу, розроблено відповідну
методику, яка враховує фактори невизначеності, когнітивної
складності, дефіциту часу та стресу у процесі оцінки повітряної
обстановки.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.943. Загальнотеоретичні аспекти створення військової

поліції для забезпечення законності в Збройних силах України
/ І. І. Кузьмич, І. І. Кузьмич // Юрид. вісн. Повітр. і косм.
право: Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – 2020. – № 4. –
С. 41-46. – Бібліогр.: 6 назв. – укp.

Мета роботи – визначення особливостей, прогалин, а також
надання пропозицій щодо ефективного реформування Військової
служби правопорядку у Військову поліцію на підставі аналізу
чинного законодавства, юридичної літератури та міжнародного
досвіду. Методологічну основу дослідження склали наступні за-
гальнонаукові та спеціальні методи пізнання: діалектичний ме-
тод наукового пізнання дійсності, аналіз, синтез, системно-струк-
турний метод, а також порівняльно-правовий і формально-логіч-
ний методи. В результаті наукового пошуку досліджено міжна-
родну практику створення Військової поліції та можливості її
застосування в Україні та визначено напрямки вдосконалення
нормативно-правового забезпечення діяльності Військової полі-
ції. Національна та державна безпека забезпечується системою
державних органів, діяльність яких спрямована на охорону су-
спільного й державного ладу (конституційний лад), державну
незалежність (державний суверенітет), територіальну цілісність
(недоторканність кордонів), військового (оборонного), економіч-
ного і науково-технічного потенціалу. Забезпечення національної
безпеки є однією з головних функцій суспільства і держави.
Складовими елементами національної безпеки є також суспільна
безпека, правопорядок та більш вузькі галузі суспільних відно-
син у сфері національної безпеки, як-от: безпека праці, безпека
дорожнього руху, авіаційна безпека, інформаційна, продовольча
безпека, регіональна безпека та інші види й основні напрями
державної політики в сфері державної безпеки, які визначені
Законом України «Про національну безпеку України». Консти-
туцією України, у статті 17, проголошено, що забезпечення дер-
жавної безпеки і захист державного кордону покладається на
відповідні правоохоронні органи та військові формування, орга-
нізація й порядок діяльності яких визначається законом.

Шифр НБУВ: Ж73401
2.Ц.944. Застосування інформаційних технологій в системі

дистанційного навчання під час підготовки та перепідготовки
військових фахівців / В. А. Бородавка // Зб. наук. пр.
Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 2. – С. 7-11. –
Бібліогр.: 14 назв. – укp.

Розглянуто основні сучасні тенденції модернізації професійної
освіти в системі дистанційного навчання, яка базується на вико-
ристанні сучасних інформаційних технологій та сучасних фор-
мах навчання. Запропоновано рішення, які нададуть змогу роз-
винути технології дистанційного навчання, підвищити якість за-
своєння знань на базі інноваційних інформаційних технологій в
системі дистанційного навчання під час підготовки та перепідго-
товки військових фахівців.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.945. Інформаційно-аналітичні моделі пошуково-ряту-

вальних операцій в прибережній акваторії / О. А. Дакі,
Н. С. Урум, В. М. Федунов, О. В. Бажак // Системи упр.,
навігації та зв’язку. – 2021. – Вип. 2. – С. 107-111. –
Бібліогр.: 14 назв. – укp.

Наведено моделі пошуково-рятувальних операцій в прибереж-
ній акваторії, формалізації знань та завдань пошуку для їх по-
дальшої реалізації у системах підтримки прийняття рішення.
Систематизовано проблеми, здійснена класифікація методів по-
шуково-рятувальних дій, що наддало змогу виділити часткові та
загальні підходи рішення пошукових задач у різних умовах з
метою формалізації моделей пошуково-рятувальних дій і проце-
сів у складі інформаційно-аналітичних моделей систем підтрим-
ки прийняття рішення. Обгрунтовано доцільність і розроблено
технології множинного аналізу формування навігаційної обста-
новки, районів й умов пошуково-рятувальних операцій у прибе-
режній зоні, як універсального математичного апарата плануван-
ня пошукових дій. Розробка інформаційних та автоматизованих
систем суден надає змогу підвищити ефективність пошуково-ря-
тувальних операції. Це відкриває нові підходи до завдань суд-
нобудування, контролю, управління за переміщенням суден та
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ідентифікації їх діяльності. На теперішній час рівень розвитку
науки та техніки характеризується підвищеними можливостями
при створенні та застосуванні спеціалізованих інформаційних
систем – системах підтримки прийняття рішень, які надають
змогу зменшити цикл прийняття рішень в пошуково-рятуваль-
них операціях.

Шифр НБУВ: Ж73223
2.Ц.946. Методика визначення оптимальної кількості та

виду озброєння мобільних тактичних груп для забезпечення
дій по стримуванню противника / О. Ю. Дроль, С. В. Гуз-
ченко, С. М. Телюков // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр.
сил. – 2020. – Вип. 2. – С. 26-32. – Бібліогр.:
20 назв. – укp.

Представлено методику визначення оптимальної кількості та
виду озброєння мобільної тактичної групи для забезпечення дій
по стримуванню противника на широкому фронті. Дана методи-
ка грунтується на вирішенні задачі лінійного програмування за-
гального виду. Представлена методика враховує: вогневі можли-
вості підрозділу, з якого призначається мобільна тактична гру-
па, та величину заподіяної шкоди противнику, при знищенні
його озброєння та військової техніки. Оцінювання оборонних
можливостей своїх військ по відношенню до сил противника,
здійснювалось на основі порівняння вогневих потенціалів відпо-
відно. Запропонована методика може бути використана для за-
безпечення формування складу мобільної тактичної групи за
умов плануванні сучасного бою.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.947. Методика корегування відхилень літака для виводу

його на заданий напрямок / Н. Ю. Лучик, Є. Г. Цибро
// Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. –
Вип. 2. – С. 69-73. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Розглянуто методику корегування відхилень виводу винищу-
вача на повітряну ціль за рахунок збільшення або зменшення
крену під час розвороту на заданий напрямок. Професійна ді-
яльність офіцера бойового управління у процесі наведення ви-
нищувачів на повітряні цілі може супроводжуватися помилками
різної природи й характеру. Розглянуто, яким чином помилки
наведення подачі команди на розворот не на розрахункових упе-
редженій дистанції та інтервалу виконання розвороту для виводу
винищувача на заданий напрямок, впливають на точність наве-
дення. Надано практичні рекомендації офіцерам бойового управ-
ління щодо підвищення точності виводу винищувача на ціль.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.948. Методика розвитку рухових якостей курсантів

військових закладів вищої освіти у процесі фізичного вихо-
вання: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / С. О. Юр’єв;
нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2020. –
20 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено проблемі вдосконалення освітнього
процесу з фізичного виховання у військових закладах вищої
освіти з метою розвитку фізичних якостей та формування війсь-
ково-прикладних рухових навичок у курсантів – майбутніх фа-
хівців Протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних
сил України для забезпечення ефективності їх військово-профе-
сійної діяльності під час виконання завдань за призначенням.
Проаналізовано особливості розвитку рухових якостей та фор-
мування військово-прикладних навичок курсантів засобами фі-
зичного виховання у сучасній педагогічній теорії та практиці.
Досліджено мотивацію курсантів до занять військовим п’ятибор-
ством та їх вплив на показники фізичного і психоемоційного
стану курсантів під час навчання. Визначено критерії оцінюван-
ня навчальних досягнень курсантів на заняттях військовим п’я-
тиборством під час фізичного виховання. Розроблено методику
розвитку рухових якостей курсантів військових закладів вищої
освіти засобами військового п’ятиборства та здійснено експери-
ментальну перевірку її ефективності під час фізичного вихован-
ня. Розроблена методика розвитку рухових якостей у курсантів
засобами військового п’ятиборства містить цільовий, змістовий і
оціночний компоненти та спрямована на забезпечення ефектив-
ності військово-професійної (бойової) діяльності майбутніх фа-
хівців під час виконання завдань за призначенням. Розроблено
зміст навчання курсантів спеціальних вправ військового п’яти-
борства. Доведено ефективність розробленої методики у порів-
нянні із традиційною системою фізичного виховання щодо фор-
мування фізичної готовності майбутніх фахівців Протиповітря-
ної оборони до військово-професійної (бойової) діяльності.

Шифр НБУВ: РА445411
2.Ц.949. Мотиваційні пріоритети курсантів у процесі занять

з фізичної підготовки та спорту / В. Ягодзінський, О. Кісі-
люк, В. Радіонов, І. Платонов // Пед. інновації: ідеї, реалії,
перспективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 2. – С. 18-
22. – Бібліогр.: 6 назв. – укp.

Досліджено мотиваційні пріоритети курсантів Військовій ака-
демії (м. Одеса) у процесі занять з фізичної підготовки і спорту
шляхом проведення анкетування курсантів за розробленим опи-
тувальником, що містить 11 запитань. До анкетування було за-
лучено 256 курсантів факультету підготовки спеціалістів десант-
но-штурмових військ, яких було розподілено на 2 групи: до
групи № 1 увійшли курсанти, які під час навчання в академії

займалися у секції з кросфіту (n = 40), до групи № 2 – кур-
санти, які займалися за чинною системою фізичної підготовки і
не відвідували жодну зі спортивних секцій академії (n = 216).
Виявлено, що 55 % курсантів групи № 1 займаються з метою
підвищення рівня фізичної підготовленості та зміцнення здо-
ров’я; у групі № 2 найбільша кількість курсантів (43,5 %) мо-
тивована можливістю одержання позитивної оцінки під час скла-
дання контрольних нормативів. При цьому переважна більшість
курсантів (понад 90 %) переконана, що заняття кросфітом спри-
яють всебічному розвитку фізичних якостей, зміцненню здо-
ров’я, підвищенню ефективності навчальної та майбутньої бойо-
вої діяльності.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ц.950. Національно-патріотичне виховання курсантів вій-

ськових закладів вищої освіти / В. Кротюк // Пед. інновації:
ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 1. –
С. 128-135. – Бібліогр.: 4 назв. – укp.

Розглянуто актуальні проблеми формування національної са-
мосвідомості як важливого чинника патріотизму курсантів війсь-
кових закладів вищої освіти України – майбутніх офіцерів
Збройних сил України, на яких держава та суспільство покла-
дають зобов’язання щодо забезпечення збройного захисту тери-
торіальної цілісності й незалежності України.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ц.951. Особливості розвитку психічної саморегуляції май-

бутніх магістрів військового управління в процесі їх практич-
ної підготовки: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.09
/ О. Й. Фурс; Нац. ун-т оборони України імені Івана Черня-
ховського. – Київ, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми психічної са-
морегуляції майбутніх магістрів військового управління під час
їх практичної підготовки. Визначено суть і структуру здатності
до психічної саморегуляції майбутніх МВУ, компонентами якої
є ціннісно-мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий, пове-
дінково-діяльнісний, комунікативний і субТєктний. Розроблено
й обгрунтовано структурно-функціональну модель, що містить
цільовий (мета), компонентний (компоненти здатності до психіч-
ної саморегуляції), діагностичний (критерії, показники, методи-
ки), розвивальний (тренінгова програма) і результативний бло-
ки, а також тренінгову програму розвитку здатності до психічної
саморегуляції у майбутніх МВУ, навчальні теми якої узгоджено
за змістом із компонентами здатності до психічної саморегуляції
майбутніх МВУ.

Шифр НБУВ: РА448697
2.Ц.952. Прихована ударно-маневрова оборона в умовах

проведення операцій Об’єднаних сил / В. П. Варакута,
О. О. Кумпан, М. Д. Ткаченко, С. М. Подвязніков // Зб.
наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. – Вип. 1. –
С. 7-18. – Бібліогр.: 20 назв. – укp.

Розглянуто види оборони, проаналізовано та визначено пози-
тивні й негативні тактичні характеристики позиційної, маневре-
ної, активної, передової та мобільної оборони. Наведено теоре-
тичні розробки військових фахівців США та країн-членів НАТО
щодо організації й застосування різних видів оборони. Обгрун-
товано умови застосування прихованої ударно-маневрової оборо-
ни та принципи її застосування.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.953. Розвиток загальнопедагогічної культури майбутніх

офіцерів у процесі професійної підготовки у військовому
вищому навчальному закладі: автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.04 / В. С. Васищев; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-
роленка. – Полтава, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

ЗТясовано педагогічну суть і компоненти загальнопедагогічної
культури майбутніх офіцерів. Визначено її критерії, показники
та рівні; розроблено й апробовано модель гуманітарно-педагогіч-
ної технології розвитку загальнопедагогічної культури майбутніх
офіцерів у процесі професійної підготовки.

Шифр НБУВ: РА448525
2.Ц.954. Січові стрільці і старшини Городенківщини: біобіб-

ліогр. довід. / П. С. Сіреджук; Прикарпатський нац. ун-т
ім. Василя Стефаника, Городенківська міська рада. – Львів:
Растр-7, 2021. – 79 с.: іл. – Бібліогр.: с. 67-69. – укp.

Всебічно вивчено біографії січових стрільців родом із колиш-
нього Городенківського повіту на основі нововиявлених наявних
першоджерел, котрі досі ніким не були введені в науковий обіг
та здобуток української історичної науки і краєзнавства про
усусів. Заповнено прогалини в білій плямі біографістики борців
визвольних змагань українців городенківського краю проти
збройної російської агресії в часи Великої війни 1914 – 1918 рр.

Шифр НБУВ: ВА852350
2.Ц.955. Теоретико-методичні основи формування професій-

ної суб’єктності майбутніх офіцерів Збройних сил України:
автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О. С. Капінус;
НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти. – Київ,
2021. – 43 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено теоретичні та методичні основи формування про-
фесійної суб’єктності майбутніх офіцерів Збройних сил України
у процесі професійної підготовки. Визначено суть, структуру та
функції поняття «професійна суб’єктність майбутнього офіцера».
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Обгрунтовано концепцію та методологічні підходи до її форму-
вання. Розроблено модель і комплексну методику, визначено
критерії, показники та рівні сформованості професійної суб’єкт-
ності майбутніх офіцерів. Узагальнено експериментальні дані,
які підтверджують результативність комплексної методики, що
грунтується на теоретичних і методичних основах формування
професійної суб’єктності майбутніх офіцерів. Результати дисер-
таційного дослідження впроваджено в практику роботи вищих
військових навчальних закладів Міністерства оборони України,
в яких здійснюється професійна підготовка майбутніх офіцерів.

Шифр НБУВ: РА448465
2.Ц.956. Теоретичні і методичні засади формування осві-

тнього середовища у вищих військових навчальних закладах
авіаційного профілю: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04
/ О. Г. Марченко; Державна прикордонна служба України,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2020. –
40 с.: рис. – укp.

Подано теоретичне та методичне обгрунтування концепції, пе-
дагогічної системи, організаційно-педагогічних умов і технології
формування освітнього середовища у вищих військових навчаль-
них закладах авіаційного профілю, а також результати експери-
ментальної перевірки його ефективності в умовах даного закла-
ду. Розкрито суть, структуру і зміст компонентів освітнього се-
редовища, подано концепцію та педагогічну систему його фор-
мування у вищих військових навчальних закладах авіаційного
профілю. Розроблено структурно-функціональну модель педаго-
гічної системи формування освітнього середовища у вищих вій-
ськових навчального закладу авіаційного середовища та органі-
заційно-педагогічні умови її запровадження. Обгрунтовано тех-
нологію формування освітнього середовища. Проаналізовано ха-
рактер зразків освітнього середовища у вищих військових на-
вчальних закладах у ретроспективному і компаративному аспек-
тах, висвітлено особливості професійної діяльності та підготовки
авіаційних військових фахівців. Набули наукові уявлення про
поняття «освітнє середовище» і «педагогічна система формуван-
ня освітнього середовища», а також вдосконалена методика діа-
гностування сформованості освітнього середовища у вищих вій-
ськових навчальних закладах авіаційного профілю на основі ви-
користання критеріїв, показників і характеристики рівнів.

Шифр НБУВ: РА448042
2.Ц.957. Теоретичні та методичні основи формування лідер-

ської компетентності майбутніх офіцерів Збройних сил Украї-
ни у процесі професійної підготовки: автореф. дис. ... д-ра
пед. наук: 13.00.04 / О. В. Бойко; НАПН України, Інститут
професійно-технічної освіти. – Київ, 2021. – 40 с.: табл. –
укp.

Здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано вирішен-
ня наукової проблеми щодо обгрунтування теоретико-методич-
них основ формування лідерської компетентності майбутніх офі-
церів Збройних сил України у процесі професійної підготовки.
Визначено суть і структуру поняття «лідерська компетентність
майбутніх офіцерів». Обгрунтовано концепцію та методологічні
підходи до формування лідерської компетентності майбутніх
офіцерів; розроблено методичну систему її формування, критерії
та показники діагностування сформованості. Узагальнено експе-
риментальні дані, які доводять правомірність висновків щодо
результативності теоретичних і методичних основ її формування.
Результати дисертації впроваджено в освітній процес ВВНЗ, в
яких здійснюється професійна підготовка майбутніх офіцерів.

Шифр НБУВ: РА448461
2.Ц.958. Теорія і практика професійної підготовки прикор-

донників у вищих військових навчальних закладах Республіки
Індія: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Н. В. Бхін-
дер; Державна прикордонна служба України, Національна ака-
демія Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького. – Хмельницький, 2020. – 40 с.: рис.,
табл. – укp.

Охарактеризовано систему професійної підготовки прикордон-
ників у вищих військових навчальних закладах Республіки Індія
з урахуванням її властивостей та параметрів, визначено її ком-
поненти. Подано генезис і періодизацію становлення та розвитку
професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія. Про-
аналізовано особливості змісту професійної компетентності при-
кордонників Республіки Індія та здійснено класифікацію профе-
сійно-особистісних вимог, що висуваються умовами служби.
Здійснено аналіз змістових та технологічних особливостей про-
фесійної підготовки індійських прикордонників, досліджено ін-
новаційні педагогічні технології, які впроваджено в освітній про-
цес вищих військових навчальних закладів Республіки Індія.
Виконано порівняльно-педагогічний аналіз систем професійної
підготовки прикордонників у вищих військових навчальних за-
кладах України та Республіки Індія. Визначено напрями імпле-
ментації ідей професійної підготовки індійських прикордонників
у систему професійної підготовки офіцерів Державної прикор-
донної служби України. Розроблено науково-методичні рекомен-
дації для вдосконалення професійної підготовки офіцерів у ви-
щому військовому навчальному закладі Державної прикордонної
служби України з урахуванням інноваційних ідей та досвіду

Республіки Індія, а також навчально-методичне забезпечення
освітньо-професійної програми спеціальності «Безпека держав-
ного кордону».

Шифр НБУВ: РА448039
2.Ц.959. Формування інформаційно-аналітичної компетент-

ності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки: авто-
реф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / С. М. Марченков;
Житомирський державний університет імені Івана Франка. –
Житомир, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Проведено теоретико-експериментальне дослідження проблеми
формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх
офіцерів у процесі фахової підготовки. Визначено сучасні науко-
ві підходи до проблеми дослідження. Охарактеризовано принци-
пи формування інформаційно-аналітичної компетентності май-
бутніх офіцерів. На підставі вивчення наукової літератури здійс-
нено категоріальний аналіз базових понять. Охарактеризовано
структуру, етапи формування, критерії, показники, рівні сфор-
мованості інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх
офіцерів. Обгрунтовано педагогічні умови, розроблено модель
формування інформаційно-аналітичної компетентності курсантів
у процесі фахової підготовки, визначено її структурні компонен-
ти. Експериментально перевірено ефективність упровадження ав-
торської моделі та спецкурсу «Формування інформаційно-аналі-
тичної компетентності майбутніх офіцерів у процесі фахової під-
готовки» в освітній процес військових закладів вищої освіти.

Шифр НБУВ: РА448983
Див. також: 2.Х.651, 2.Ю.1491

Окремі види збройних сил, 
роди військ і служби

2.Ц.960. Аналіз організації та ведення інформаційно-психо-
логічних операцій при веденні гібридної війни / І. Ю. Юзова
// Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. –
Вип. 2. – С. 40-44. – Бібліогр.: 15 назв. – укp.

Встановлено, що проведення інформаційно-психологічних опе-
рацій стає невід’ємною складовою частиною усіх воєнних дій.
Мета роботи – вивчення процесу організації та ведення інфор-
маційно-психологічних операцій при веденні гібридної війни.
Встановлено, що організація і проведення інформаційно-психо-
логічних операцій стає обов’язковим елементом морально-психо-
логічного забезпечення Збройних сил України в конфліктах різ-
ної інтенсивності. Наведено основні завдання інформаційно-пси-
хологічних операцій. Систематизовано засоби, які використо-
вуються для здійснення інформаційно-психологічного впливу на
противника під час інформаційно-психологічних операцій. Роз-
глянуто особливості організації та проведення інформаційно-пси-
хологічних операцій. Напрямком подальших досліджень є ви-
значення соціально-психологічних особливостей процесу нега-
тивного інформаційно-психологічного впливу на загальновійсь-
кові підрозділи при веденні бойових дій.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.961. Математична модель охорони об’єктів критичної

інфраструктури / М. Д. Кацман, В. І. Мацюк, П. В. Лапін
// Системи упр., навігації та зв’язку. – 2021. – Вип. 2. –
С. 119-124. – Бібліогр.: 22 назв. – укp.

Мета роботи – побудова математичної моделі, яка описує
характеристики захисту об’єктів критичної інфраструктури, по-
в’язаної з роботою охоронної групи. Розглянуто деякі поширені
математичні моделі протидії тероризму та актам незаконного
втручання на об’єкти критичної інфраструктури. Запропоновано
використання методів теорії масового обслуговування марків-
ського і немарківського типів задля моделювання протидії пер-
соналом охорони зловмисним угрупованням з випадковим чис-
лом зловмисників у групі та різними способами організації дій
такого персоналу. Модель охорони об’єкту критичної інфра-
структури розглядається як система масового обслуговування
(СМО), яка складається із СМО першої і другої груп моделює
ешелонову протидію групам зловмисників. Наведено диферен-
ційні рівняння Колмогорова для імовірностей станів цієї СМО.
Висновки: використання запропонованих моделей захисту об’єк-
тів критичної інфраструктури від актів несанкціонованого втру-
чання надасть змогу визначити раціональні значення співвідно-
шень величин кількісного складу підрозділів охорони, інтенсив-
ностей застосування засобів протидії і зосередження додаткових
сил і засобів охорони з інтенсивністю проникнення на об’єкт
зловмисних угруповань з випадковим числом зловмисників у
групі задля забезпечення прийнятної імовірності виявлення, за-
побігання і нейтралізації таких угруповань.

Шифр НБУВ: Ж73223
2.Ц.962. Метод планування технічного обслуговування і

військового ремонту озброєння та військової техніки в сучас-
них умовах / С. С. Войтенко, О. О. Бабич // Зб. наук. пр.
Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. – Вип. 3. – С. 50-
54. – Бібліогр.: 15 назв. – укp.

Розглянуто підхід до побудови комплектів уніфікованих засо-
бів технічного обслуговування і військового ремонту. Виходячи
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з цього, запропоновано метод планування технічного обслугову-
вання і військового ремонту озброєння та військової техніки з
урахуванням застосування збройних сил в сучасних умовах. Цей
метод сприятиме автоматизації і логістичній підтримці при пла-
нуванні використання за призначенням як існуючої системи вій-
ськового ремонту, так і при застосуванні перспективних ком-
плектів уніфікованих засобів технічного обслуговування і війсь-
кового ремонту.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.963. Метод формування оцінки рівня технічного забез-

печення Національної гвардії України засобами зв’язку та
інформатизації / О. Ю. Іохов, І. М. Майборода, В. Д. Лаза-
рев, В. Т. Оленченко // Системи упр., навігації та зв’яз-
ку. – 2021. – Вип. 1. – С. 142-145. – Бібліогр.:
21 назв. – укp.

Запропоновано підхід щодо визначення відповідності стану,
кількості та якості засобів зв’язку та інформатизації завданням,
що покладаються на Національну гвардію України (НГУ) в
поточній та перспективній ситуації. Крім цього, такий підхід
надасть можливість сформувати пріоритети розвитку системи
зв’язку НГУ та розробити альтернативні рішення щодо варіантів
забезпечення підрозділів та частин НГУ засобами зв’язку та
інформатизації. Мета роботи – розробка окремих аспектів ме-
тодології формування та використання системи індикаторів та
агрегованих оцінок (індексів) щодо оцінки рівня ТЗ НГУ засо-
бами зв’язку та інформатизації. Опис функціонально та конс-
труктивно різних зразків техніки зв’язку здійснюється на основі
єдиної системи показників та індикаторів, що дозволяє сформу-
вати агреговані оцінки за групами відповідних характеристик.
Індикатори визначаються на основі тактико-технічних характе-
ристик зразка техніки зв’язку та включають експертні оцінки.
Результати роботи можуть бути використані у процесі форму-
вання об’єктивних експертних оцінок щодо необхідних обсягів
окремих зразків техніки зв’язку та ефективності їх використання
в різних умовах.

Шифр НБУВ: Ж73223
2.Ц.964. Методика оцінювання обстановки командиром так-

тичної ланки / С. М. Телюков, С. В. Гузченко, Є. С. Гатчен-
ко // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. –
Вип. 3. – С. 80-87. – Бібліогр.: 13 назв. – укp.

Запропоновано методику оцінювання бойової обстановки
командиром тактичної ланки під час організації бою. Дану ме-
тодику обгрунтовано на оцінюванні бойових потенціалів проти-
діючих сторін та, в подальшому, оцінюванні можливостей по
реалізації, цих потенціалів в зовнішніх умовах. Представлено
характеристики елементів бойової обстановки, а також характер
та особливості взаємного впливу її елементів між собою. Розроб-
лена методика забезпечує логічний і послідовний порядок про-
ведення процедури оцінювання бойової обстановки та відобра-
жає причинно-наслідкові зв’язки між її складовими елементами.
Методика надасть змоу одержати на початковому етапі процесу
оцінювання перші об’єктивні висновки для подальшого вироб-
лення замислу і формулювання рішення, в складних інформа-
ційних умовах та при обмеженні часу. Також розроблена мето-
дика надасть змогу раціонально розподілити зусилля між офіце-
рами штабу під час оцінювання бойової обстановки.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.965. Система підготовки майбутніх офіцерів Державної

прикордонної служби України до професійної взаємодії: авто-
реф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / К. Ю. Тушко; Націо-
нальна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького, Державна прикордонна служба Украї-
ни. – Хмельницький, 2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Розроблено концепцію підготовки майбутніх офіцерів-прикор-
донників до професійної взаємодії. На основі аналізу педагогіч-
них праць обгрунтовано зміст професійної взаємодії майбутніх
офіцерів-прикордонників як цілеспрямований, зумовлений ме-
тою професійної діяльності процес безпосереднього або опосе-
редкованого впливу його учасників один на одного, спрямований
на реалізацію завдань оперативно-службової діяльності. Розкри-
то суть здатності до професійної взаємодії, визначено її струк-
турні компоненти: мотиваційно-ціннісний, діяльнісний, когнітив-
ний, рефлексивний. Обгрунтовано систему підготовки майбутніх
офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії, охарактери-
зовано її складники. Розроблено технологію реалізації системи
та педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів-прикордон-
ників до професійної взаємодії. Виконано дослідно-експеримен-
тальну перевірку ефективності розробленої технології та педаго-
гічних умов, проаналізовано її результати, розкрито перспективи
подальшого дослідження.

Шифр НБУВ: РА448041
2.Ц.966. Теоретичні і методичні основи професійної підго-

товки фахівців з охорони кордону в країнах Європейського
Союзу: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / А. В. Ба-
лендр; Державна прикордонна служба України, Національна
академія Державної прикордонної служби України імені Богда-
на Хмельницького. – Хмельницький, 2020. – 40 с.: рис.,
табл. – укp.

Подано цілісний науковий аналіз професійної підготовки фа-
хівців з охорони кордону країн Європейського Союзу, її теоре-
тичних, організаційних і методичних засад. Обгрунтовано мож-
ливості творчого використання інноваційних ідей європейського
досвіду для розвитку Державної прикордонної служби України.
Розкрито класифікацію прикордонних відомств, особливості
професійної підготовки персоналу та передумови її уніфікації в
країнах Європейського Союзу. Висвітлено організаційно-педаго-
гічні засади та інноваційні форми, методи, технології професій-
ної підготовки персоналу європейських прикордонних відомств.
Охарактеризовано систему професійної підготовки фахівців з
охорони кордону в країнах Європейського Союзу з такими під-
системами: цільова, законодавчо-нормативна, інституційно-
управлінська, стратегічна, організаційна, теоретико-методологіч-
на, змістовно-технологічна, діагностично-результативна. Здійсне-
но порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки єв-
ропейських та українських фахівців з охорони кордону, за ре-
зультатами якого окреслено перспективні напрями розвитку про-
фесійної підготовки персоналу ДПСУ на основі досвіду прикор-
донних відомств країн ЄС та розроблено навчально-методичне
забезпечення і методичні рекомендації науково-педагогічним пра-
цівникам щодо удосконалення професійної підготовки персоналу
Державної прикордонної служби України з урахуванням євро-
пейського досвіду.

Шифр НБУВ: РА448040
2.Ц.967. Удосконалення методики виконання прийомів і

правил стрільби з урахуванням впливу засобів індивідуального
бронезахисту / Г. А. Зливка, В. О. Явтушенко, С. М. Телю-
ков // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. –
Вип. 4. – С. 107-112. – Бібліогр.: 13 назв. – укp.

Зазначено, що приймаючи участь у бойових діях, військово-
службовець екіпірується засобами індивідуального бронезахисту,
що призводить до необхідності змінювати підхід до його підго-
товки. Запропоновано змінити окремі елементи прийомів стріль-
би та послідовність їх виконання при підготовці військовослуж-
бовця. Для проведення оцінювання методики виконання прийо-
мів та правил стрільби з урахуванням впливу засобів індивіду-
ального бронезахисту введено критерії оцінювання: час на вико-
нання елементів методики, ймовірність захисту військовослуж-
бовця в умовах вогневого контакту, при положенні для стрільби
стоячи, енергетичні витрати військовослужбовця на виконання
прийомів стрільби. Проведено практичне порівняння існуючої
методики та методики, яка пропонується до впровадження при
виконанні прийомів і правил стрільби в ході виконання норма-
тивів з вогневої підготовки, та викладено їх результати.

Шифр НБУВ: Ж70455
Див. також: 2.Ю.1474

Ракетні війська. Військова ракетна техніка (зброя)

2.Ц.968. Графоаналітичний метод компромісного розподілу
витрат на забезпечення запасу точності та надійності елемент-
ної бази вимірювальних каналів контрольно-випробувальної
станції / Ю. Б. Прібилєв, С. В. Герасимов, М. В. Борисенко
// Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. –
Вип. 4. – С. 100-106. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Розроблено графоаналітичний метод компромісного розподілу
витрат на забезпечення запасу точності та надійності елементної
бази залежно від характеру прискорення процесу старіння вимі-
рювальних каналів контрольно-випробувальної станції. Показа-
но вплив зростання похибки вимірювальних каналів контроль-
но-випробувальної станції з різними рівнями початкової точності
та швидкості зміни на час метрологічної справності таких кана-
лів. Розглянуто використання технологічних прийомів для забез-
печення надійності елементної бази вимірювальних каналів та
зменшення швидкості втрачання запасу точності. Запропоновано
при обмеженому фінансуванні побудову вимірювальних каналів
для вирішення завдання раціонального розподілу витрат між
витратами на забезпечення запасу точності та витратами на за-
безпечення надійності елементної бази використовувати графо-
аналітичний метод.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.969. Методологічні основи створення архітектури дата-

центричної екосистеми зенітної ракетної системи / А. Б. Ско-
рик // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. –
Вип. 1. – С. 119-133. – Бібліогр.: 18 назв. – укp.

Запропоновано нові підходи до управління життєвим циклом
ЗРС. Життєвий цикл системи розглядається як діяльність всіх
систем забезпечення, що ведуть цільову систему від її задуму до
виведення з експлуатації. Наголошено на необхідності інтеграції
систем забезпечення у рамках дата-центричної екосистеми ЗРС.
Запропоновано підходи до побудови архітектури екосистеми
ЗРС, розроблено модель архітектури системи інтеграції і розвит-
ку можливостей по створенню екосистеми ЗРС і обгрунтовано
загальну структуру методу створення архітектури екосистеми
ЗРС.

Шифр НБУВ: Ж70455

Воєнна наука. Військова справа 
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2.Ц.970. Система імітаційного моделювання криптографіч-
них протоколів / Г. М. Саксонов, О. А. Жукова, Ю. А. Мі-
лінчук // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. –
Вип. 2. – С. 114-119. – Бібліогр.: 14 назв. – укp.

Розглянуто клієнт-серверну систему для імітаційного моделю-
вання роботи криптографічних протоколів і можливих атак на
них. Запропоновано структуру системи моделювання, принцип
формування компонент криптографічного протоколу і порядок
рольової взаємодії його учасників. Представлено програмну ре-
алізацію редактора протоколів, який надає змогу сформувати
символьну, вербальну і обчислювальну специфікації. Запропоно-
вано рекомендації щодо застосування системи.

Шифр НБУВ: Ж70455
Див. також: 2.Ц.993, 2.Ц.1018

Сухопутні війська

2.Ц.971. Авіаційна ракета AGM-65 «Мейверик», досвід її
застосування та оцінка як цілі для підрозділів протиповітряної
оборони Сухопутних військ / С. В. Орєхов, О. В. Лезік,
С. І. Корсунов, Б. К. Примоченко // Зб. наук. пр. Харків.
ун-ту Повітр. сил. – 2021. – Вип. 1. – С. 26-31. –
Бібліогр.: 22 назв. – укp.

Проаналізовано досвід бойового застосування авіаційної раке-
ти загального призначення (АРЗП) AGM-65 «Мейверик» класу
«повітря-поверхня». Проведено оцінку характеристик АРЗП
AGM-65 «Мейверик» як цілі для військ ППО СВ. Наведено її
розрахункові діаграми зворотного вторинного випромінювання
(ДЗВВ) в сантиметровому діапазоні довжин хвиль. Дані поло-
ження можуть бути використані для підвищення ефективності
навчання курсантів факультету та тих, що навчаються на курсах
підвищення кваліфікації, вдосконалення навчального процесу
підготовки спеціалістів факультету, а також якості підготовки
спеціалістів за фахом.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.972. Вибір раціональних параметрів кермового приводу

перспективного тракторного самохідного шасі / О. Г. Закап-
ко, М. А. Подригало, К. Г. Яценко // Зб. наук. пр. Харків.
ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 2. – С. 128-134. –
Бібліогр.: 15 назв. – укp.

На прикладі кермового приводу перспективного тракторного
самохідного шасі проведено раціональний вибір геометрії ва-
жільного механізму за критерієм коефіцієнту корисної дії. Мета
роботи – підвищення коефіцієнта корисної дії кермового при-
воду тракторного самохідного шасі з переднім поворотним мос-
том шляхом раціонального вибору його геометричних парамет-
рів. Визначено кут початкової установки поворотного важеля.
Одержано аналітичні вирази для визначення ходу штока сило-
вого гідроциліндра і крутного моменту, створюваного силовим
гідроциліндром. Визначено роботу сил тертя в шарнірі, який
з’єднує поворотний важіль зі штоком силового гідроциліндра,
що надало змогу визначити цикловий коефіцієнт втрат на тертя
в кермовому приводі. Визначено значення раціонального кута
початкової установки поворотного важеля. Встановлено, що при
обраному куті початкової установки поворотного важеля втрати
на тертя в кермовому приводі знижуються. Застосування кермо-
вого приводу з двома силовими гідроциліндрами надає змогу
вирівняти робочі тиски рідини при повороті, як вправо, так і
вліво, зменшити циклові втрати на тертя при куті початкової
установки поворотного двохплечового важеля.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.973. Військово-фармацевтична логістика: навч. посіб.

/ О. П. Шматенко, М. В. Білоус, О. В. Галан, Д. В. Дроз-
дов; ред.: О. П. Шматенко; Українська військово-медична ака-
демія. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Київ: Видавництво
Людмила, 2021. – 173 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 162-
172. – укp.

Розкрито проблемне для військової фармації питання опти-
мального управління матеріальними та супутніми їм потоками
під час здійснення логістичного забезпечення медичним майном
Збройних сил України, висвітлено його актуальність для Медич-
них сил Збройних сил України. Забезпечено необхідний мето-
дичний супровід під час опанування теоретичного матеріалу, під-
готовки до семінарських і практичних занять, виконання індиві-
дуальних завдань, здійснення самостійного контролю. Викладе-
но основи та теоретичні аспекти військової, військово-фармацев-
тичної та складської логістики, розглянуто інформаційно-кому-
нікаційні системи та технології у логістиці, визначено методи
сучасної логістики, розкрито сутність поняття аутсорсингу. На-
вчальний посібник розроблено у відповідності до вимог навчаль-
ної програми підготовки слухачів Української військово-медич-
ної академії зі спеціальності 226 «Фармація» з дисципліни ТТ
«Організація забезпечення медичним майном і технікою у мир-
ний час». Посібник рекомендовано викладачам вищих навчаль-
них медичних і фармацевтичних закладів, слухачам факультету
підготовки та перепідготовки і підвищення кваліфікації, ад’юнк-
там Української військово-медичної академії.

Шифр НБУВ: ВА852159

2.Ц.974. Методика визначення рівня бойової живучості
броньованих колісних машин при виконанні підрозділами
Національної гвардії України завдань за призначенням
/ С. А. Кудімов, В. О. Табуненко // Системи упр., навігації
та зв’язку. – 2021. – Вип. 2. – С. 34-38. – Бібліогр.:
19 назв. – укp.

Запропоновано методику визначення рівня бойової живучості
броньованих колісних машин при виконанні завдань за призна-
ченням. Суть запропонованої методики полягає в тому, щоб ви-
користовуючи одержану математичну модель оцінювання рівня
бойової живучості броньованих колісних машин, керуючись роз-
робленим алгоритмом, одержувати для різних зразків броньова-
них колісних машин значення коефіцієнта збереженості машин,
як показника бойової живучості броньованих колісних машин.
Методика визначення рівня бойової живучості броньованих ко-
лісних машин надає змогу визначити вплив на показник бойової
живучості машин різних факторів та намітити шляхи забезпе-
чення заданих вимог до розробки перспективних зразків броньо-
ваних автомобілів.

Шифр НБУВ: Ж73223
2.Ц.975. Обгрунтування концептуальних та наукових підхо-

дів щодо розвитку єдиної системи логістики в Збройних Силах
України / І. О. Власов, О. М. Воробйов, О. В. Наконечний,
Ю. С. Середа // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. –
2020. – Вип. 2. – С. 12-18. – Бібліогр.: 13 назв. – укp.

Окупація Криму і підтримка Російською Федерацією сепара-
тистських рухів у Луганській та Донецькій обл. засвідчили хиб-
ність актуальних до недавнього часу оцінок воєнно-політичної
обстановки, що склалася навколо України, а також внутрішніх
та зовнішніх загроз національним інтересам держави. Аналіз
проведення антитерористичної операції на території Донецької
та Луганської областей (операції Об’єднаних сил) свідчить, що
системи тилового, технічного, медичного та інших видів забезпе-
чення потребувала швидкої адаптації до реальної обстановки,
форм та способів застосування частин (підрозділів) на різних
етапах її проведення. В контексті європейської інтеграції і нових
завдань Збройних сил України, пов’язаних з участю України в
антитерористичних операціях, в миротворчій діяльності під егі-
дою НАТО та ООН, виникає потреба реформування військ
(сил), видів тилового, технічного та медичного забезпечення від-
повідно до вимог стандартів НАТО. Збройні сили України по-
требують створення єдиної системи матеріального, технічного,
транспортного, інженерно-інфраструктурного та медичного за-
безпечення, задоволення потреб життєдіяльності військ (сил) –
впровадженням логістики, як системи управління сумісної з сис-
темою логістики армій НАТО, яка охоплює широке коло різно-
манітних питань планування, управління та організації забезпе-
чення Збройних сил. Організація і управління господарською
діяльністю в зв’язку з розвитком ринкових відношень і форму-
вання багатовекторних економічних процесів, вимагає більш гли-
бокого вивчення і практичного використання положень нового
наукового застосування – логістики, як системи управління ма-
теріальними ресурсами.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.976. Способи застосування альтернативних джерел

електричної енергії для електропостачання військових частин
(підрозділів) в умовах ведення бойових дій / Г. І. Лагутін,
А. О. Столяров, П. В. Тимошенко, О. О. Юр’єв // Зб. на-
ук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 2. –
С. 120-127. – Бібліогр.: 18 назв. – укp.

Проаналізовано технічні характеристики альтернативних дже-
рел електричної енергії вітчизняного та іноземного виробництва
та на підставі аналізу особливостей їх використання для забез-
печення енергопостачання підрозділів військових частин, які
розгорнуті в районі ведення бойових дій, надані пропозиції що-
до доцільності використання таких джерел на військових об’єк-
тах. Проведено дослідження можливостей промисловості Украї-
ни щодо виготовлення альтернативних джерел електричної енер-
гії, а також економічні аспекти використання нетрадиційних
джерел живлення та межі їх застосування в системах електро-
постачання підрозділів військових частин, що залучаються до
ведення бойових дій.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.977. Технічні засоби служби пального: навч. посіб.

/ С. В. Янюк, О. М. Маслій, І. С. Левченко, В. В. Малі-
ков, Ю. І. Кузенко, Є. А. Іванченко, А. В. Фірсов; Військова
академія. – Одеса: Військова академія, 2020. – 286 с.: рис.,
табл. – укp.

Розглянуто питання теорії, побудови, експлуатації технічних
засобів заправки, перекачки та транспортування пального. Наве-
дено класифікацію, технічні характеристики засобів перекачки
та заправки. Розглянуто алгоритм дій при підготовці засобів
перекачки та заправки до роботи. Розкрито особливості органі-
зації контролю у процесі транспортування пального. Наведено
приклади можливих несправностей при експлуатації таких засо-
бів, їх причини та способи усунення. Розглянуто устаткування
та принцип дії вузлів і агрегатів засобів заправки. Подано ін-
формацію про вихрові, поршневі та роторні насоси, фільтри для
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очистки олив, перекачувальні станції для пального, автопаливо-
заправники та автоцистерни.

Шифр НБУВ: ВА851948
Див. також: 2.Ц.1005

Артилерія

2.Ц.978. Інформаційна технологія автоматизації технічного
діагностування каналів стволів артилерійських гармат за акус-
тичними полями пострілів: автореф. дис. ... канд. техн. наук:
05.13.06 / Є. В. Добринін; Одеський нац. політехн. ун-т. –
Одеса, 2020. – 23 с.: рис., табл. – укp.

Розроблено моделі, методи та інформаційні технології (ІТ)
для автоматизації технічного діагностування стволів артилерій-
ських гармат за рівнем зносу на основі аналізу та класифікації
акустичних полів пострілів. Це стає можливим шляхом аналізу
акустичних сигналів балістичної і дульної хвиль, що створюють-
ся під час пострілу зі стволу. Проведено аналіз існуючих техно-
логій для автоматизованого діагностування каналу стволу арти-
лерійської гармати, та зроблено висновок про їх переваги і не-
доліки. Розроблено моделі і методи обробки акустичних сигналів
для ідентифікації пострілів артилерійських систем. Розроблено
математичні моделі, що покладені в основу інформаційної тех-
нології технічного діагностування каналу стволу. Розроблено ІТ
та автоматизовану систему технічної діагностики каналу стволу
артилерійської гармати за акустичними полями пострілів.

Шифр НБУВ: РА448775
2.Ц.979. Методика перевірки та військового ремонту блоку

гетеродинів станції РЕБ СПС-99 вертольоту Ми-8МТПИ
(«Икебана») / В. В. Шмаков, В. В. Бараннік, А. О. Красно-
руцький, О. Ф. Федоровський, О. О. Олексін // Зб. наук.
пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 2. –
С. 81-88. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Розкрито методологію радіотехнічної розвідки та постановки
завад з наземного положення та з зони баражування вертольоту.
Запропоновано метод військового ремонту блоку гетеродинів
станції СПС-99, що забезпечує зменшення працевтрат на усунен-
ня несправності та збільшення коефіцієнту безвідмовної роботи
станції в цілому. Надано модель виміру поточних параметрів та
корегування їх номінальних значень блоку гетеродинів Л161-23.
Запропоновано модель роботи функціональної схеми автогенера-
тора з фазовим автоматичним налаштуванням частоти станції
СПС-99.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.980. Телескопічний приціл підвищеної надійності

/ В. М. Сенаторов, В. І. Микитенко, М. В. Cенаторов
// Вісн. Нац. техн. ун-ту України «КПІ». Сер. Приладобуду-
вання. – 2020. – Вип. 59. – С. 43-47. – Бібліогр.:
12 назв. – укp.

Аналіз тенденцій розвитку озброєння та військової техніки
провідних країн світу дозволив виділити чітку тенденцію –
спрощення експлуатації озброєння з одночасним підвищенням їх
надійності. Стосовно стрілецької зброї це означає, що в перспек-
тиві вона повинна безвідмовно забезпечувати виконання бойової
задачі в жорстких умовах експлуатації. Мета дослідження –
розробити методику проектування вдосконаленої оптичної схеми
телескопічного прицілу без рухомих вузлів і без повітряних про-
міжків між оптичними компонентами. Запропоновано методику
проектування моноблочного телескопічного прицілу на базі афо-
кальної лінзи, проведено абераційний розрахунок каналу фор-
мування зображення прицільної марки типу «red dot». Розгля-
нуто технічні рішення щодо підсвічування прицільної марки в
разі суміщення її з другою заломлюючою поверхнею афокальної
лінзи та запропоновано методику використання прицілу при ви-
конанні бойової задачі. При виконанні телескопічного прицілу у
вигляді суцільного моноблоку – відсутні повітряні проміжки
між оптичними елементами всередині прицілу, немає рухомих
елементів. У підсумку все це підвищує надійність прицілу і
спрощує його експлуатацію у військових частинах. Приціл до-
цільно інсталювати на автоматичній стрілецькій зброї замість
коліматорного прицілу типу «red dot», оскільки при цьому змен-
шується методична похибка прицілювання і збільшується даль-
ність виявлення і розпізнавання цілі.

Шифр НБУВ: Ж29126/прилад.
2.Ц.981. Теоретичні і методичні основи професійної підго-

товки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння
у вищих військових навчальних закладах: автореф. дис. ... д-ра
пед. наук: 13.00.04 / О. М. Маслій; Хмельницька гуманітар-
но-педагогічна академія. – Хмельницький, 2020. – 37 с.:
рис. – укp.

Досліджено стан теорії і практики професійної підготовки
майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння у війсь-
кових ВНЗ. Обгрунтовано концепцію, яка визначається вимога-
ми до професійної готовності курсантів, що склалися в системі
вищої військової освіти. Виявлено та реалізовано педагогічні
умови професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-арти-
лерійського озброєння: підвищення рівня мотивації у процесі
формування готовності до професійної діяльності; інтеграція за-

гальних і спеціальних знань професійної компетенції майбутніх
офіцерів ракетно-артилерійського озброєння; забезпечення фор-
мування навичок бойового реагування майбутніх офіцерів ракет-
но-артилерійського озброєння; спрямованість підготовки науко-
во-педагогічних працівників дисциплін військово-професійного
циклу на підвищення їх фахової компетентності. Як компоненти
професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерій-
ського озброєння було виділено: мотиваційно-ціннісний, когні-
тивний, діяльнісний і рефлексивно-оцінний. Спроєктовано педа-
гогічну систему підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артиле-
рійського озброєння, що складається з цільової, теоретико-мето-
дологічної, ресурсно-забезпечувальної, інструментально-методич-
ної, діяльнісно-змістової, процесуальної та діагностико-результа-
тивної підсистем, експериментально перевірено її дієвість.

Шифр НБУВ: РА445040

Війська зв’язку, радіотехнічні війська.
Засоби військового зв’язку

2.Ц.982. Аналіз можливості отримання ознак розпізнавання
радіолокаційних цілей при використанні багаточастотного
сигналу в багатопозиційних радіолокаційних станціях
/ О. Є. Казаков // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. –
2020. – Вип. 4. – С. 58-63. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Викладено можливості одержання ознак розпізнавання радіо-
локаційних цілей по сигнальній інформації багатопозиційних
РЛС. Як ознаки розпізнавання основну увага приділялася таким
ознакам, як геометричні характеристики і швидкості відносного
обертання цілі. Розглянуто можливості одержання ознак розпіз-
навання при використанні багаточастотних сигналів при прове-
денні спільної кореляційної обробки цих сигналів.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.983. Визначення напрямку на вогневу позицію против-

ника групою звукоприймачів за результатом обробки дулової
хвилі / І. А. Солопій, О. І. Солонець, Ю. О. Гордієнко,
А. О. Ткач // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. –
2021. – Вип. 1. – С. 89-94. – Бібліогр.: 16 назв. – укp.

Виявлення вогневих позицій переднього краю противника у
зоні проведення операції Об’єднаних сил залишається досить
актуальною задачею. Фізичні засади застосування технічних за-
собів визначення вогневих позицій противника засновані на ви-
явленні демаскуючих факторів пострілу зі стрілецької зброї,
зокрема звуку від пострілу. Розробка та прийняття на озброєння
акустичних систем виявлення вогневих позицій противника по-
требує розв’язання низки науково-практичних задач, однією з
яких є визначення напрямку на вогневу позицію противника за
результатом обробки та аналізу дулової хвилі. Запропоновано
спосіб визначення напрямку на вогневу позицію противника за
допомогою групи звукоприймачів. Запропонований підхід надає
змогу здійснювати моніторинг певного сектора переднього краю
противника в режимі часу, наближеному до реального.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.984. Метод виявлення радіолокаційного складеного

хаотичного сигналу при накопиченні сурогатних даних
/ К. С. Васюта, О. Л. Кащишин, О. П. Ковальчук,
О. С. Тютюнник // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. –
2021. – Вип. 1. – С. 65-73. – Бібліогр.: 21 назв. – укp.

Форма складених хаотичних радіолокаційних сигналів дуже
сильно спотворюється в реальних умовах поширення радіохвиль
при їх відбитті від рухомих складних повітряних суден та від
місцевих об’єктів, що знаходяться в районі аеродрому та районі
заходу на посадку літальних апаратів. Якість обробки таких
сигналів, в такому випадку, значно погіршується. Показано, що
можливо застосовувати зондуючий сигнал невеликої потужності
в радіолокаційних системах посадки, що в свою чергу надає
змогу забезпечити більш високу скритність їх роботи, але наяв-
ність флуктуацій параметрів такого сигналу, значно знижує
якість такої обробки. Для підвищення якості обробки таких сиг-
налів при малих відносинах сигнал-шум необхідно враховувати
їх специфічну структуру. Пропонується застосування технології
формування сурогатних сигналів, що надасть можливість суттє-
во підвищити якість виявлення складеного хаотичного радіоло-
каційного сигналу з параметрами, що відхиляються. Для збере-
ження спектральних, кореляційних та нелінійних властивостей
сигналів, що приймаються, рекомендовано новий алгоритм фор-
мування сурогатних сигналів. У разі застосування сурогатних
сигналів, при обробці складених хаотичних сигналів, з’являєть-
ся можливість підвищити вірогідність їх правильного виявлення
на 15 – 25 %.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.985. Основи експлуатації радіостанцій RF-7800H-MP

фірми «HARRIS» сімейства FALCON III: навч. посіб.
/ Ю. І. Пушкарьов, П. І. Гайда, О. Ф. Супрун; Сумський
держ. ун-т. – Суми: Сум. держ. ун-т, 2020. – 438 с.: рис.,
табл. – Бібліогр.: с. 397-398. – укp.

Видання призначено для офіцерів підрозділів РВ і А для
вмілого використання в складних умовах бойових дій і прове-
дення занять зі зв’язку, а також для самостійного ознайомлення
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з призначенням органів керування, послідовністю підготовки до
функціонування й забезпеченням радіозв’язку, алгоритмом робо-
ти з програмою СРА, особливостями її завантаження в радіо-
станцію, планування зв’язку й порядку оптимального вибору
робочих частот.

Шифр НБУВ: ВА852189
2.Ц.986. Пропозиції щодо переобладнання машини управ-

ління 1В110 новітніми засобами зв’язку на фондах військових
частин / Б. В. Литвинюк, Є. О. Шпачинський, А. О. Вороб-
йов // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. –
Вип. 1. – С. 95-101. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Предмет вивчення в роботі – тактико-технічні характеристи-
ки та спроможності засобів зв’язку машини управління 1В110.
Мета роботи – надання пропозицій щодо переобладнання ма-
шини управління 1В110 новітніми засобами зв’язку на фондах
військових частин. Запропонований варіант на сьогодні надасть
змогу забезпечити виконання завдань за призначенням 1В110 до
моменту її модернізації на підприємствах оборонно-промислово-
го комплексу. Наведений варіант переобладнання машини управ-
ління 1В110 новітніми засобами зв’язку надасть змогу ефективно
виконувати завдання щодо управління підрозділами артилерії.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.987. Тенденції розвитку радіолокаційних засобів кон-

тролю повітряного простору / Г. Г. Камалтинов, О. М. Ко-
леснік // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. –
2020. – Вип. 2. – С. 89-95. – Бібліогр.: 15 назв. – укp.

Україна залишається однією з десяти держав, здатних вироб-
ляти радіолокатори по замкнутому циклу. Продукція військово-
промислового комплексу України у галузі радіолокації має гар-
ну репутацію в світі. Знання світових тенденцій розвитку тих чи
інших систем озброєнь є необхідною умовою для правильного
вибору шляхів та напрямків розвитку аналогічних систем для
Збройних сил своєї країни. Означений підхід є особливо важли-
вим при визначенні напрямків розвитку таких складних систем
озброєння, якими є радіолокаційні засоби контролю повітряного
простору. Проаналізовано тенденції розвитку оглядових радарів
та засобів контролю повітряного простору на прикладах вітчиз-
няних розробок та розробок країн колишнього СРСР, Китаю та
США на основі рекламних матеріалів, каталогів компаній –
розробників, каталогів та існуючих зразків радіолокаторів, які
представлялися на міжнародних виставках. Визначено основні
напрямки вдосконалення РЛС. Зазначені основні тенденції роз-
витку РЛС у наступних областях. Використання декількох час-
тотних діапазонів випромінювання та прийому сигналів, розши-
рення діапазонів, перехід в міжнародно визначений діапазон для
військового використання. Досягнення нових функціональних
можливостей РЛС та уніфікації за рахунок глибокої модерніза-
ції, введення додаткових режимів, комплексування та дистанцій-
ного керування. Удосконалення конструкції РЛС або окремих
конструктивних елементів, використання передових технологій у
побудові антен, вузлів та систем РЛС, покращання експлуата-
ційних характеристик. Втілення нових методів та алгоритмів
обробки сигналів. Для кожного напрямку наводяться приклади
нових вітчизняних розробок та найхарактерніші зарубіжні радіо-
локаційні засоби. Обговорено переваги технічних рішень. Огля-
дові радіолокаційні засоби та РЛС контролю повітряного прос-
тору знаходять свій розвиток у нових та модернізованих зразках
у більшості країн, які спроможні організовувати розробку та
виготовлення засобів радіолокації за замкнутим циклом. Завдя-
ки використанню нових технологій та збереженню традиційних
підходів суттєво змінюється як зовнішній вигляд РЛС, так і їх
функціональні можливості. Нові та модернізовані РЛС україн-
ського виробництва не поступаються закордонним аналогам ні за
тактико-технічними характеристиками, ні за технологіями, які
використовуються під час побудові. Розробка тактико-технічних
вимог до нових та РЛС, які модернізуються, повинна здійсню-
ватися з урахуванням світових тенденцій розвитку радіолокацій-
ні засобів, які мають постійно вивчатися та систематизуватися.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.988. Optimization of searching for moving targets of a

multifunctional radar station / S. Piskunov, D. Romenskyi,
V. Babych // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. –
2021. – Вип. 1. – С. 85-88. – Бібліогр.: 15 назв. – англ.

Запропоновано метод оптимізації процесу пошуку невідомої
кількості рухомих цілей в умовах стохастичної невизначеності,
що надає змогу суттєво скоротити середній час їх пошуку бага-
тофункціональним радіолокаційним засобом, оснащеним цифро-
вою антеною решіткою. Більш ефективним є оптимальний керо-
ваний пошук, при якому черговість перегляду різних напрямків
визначається в процесі пошуку в залежності від результатів уже
виконаних переглядів. Якщо здійснити дискретизацію часу і
крок дискретизації прийняти за етап пошуку, то спосіб керова-
ного пошуку, при якому середній час пошуку цілі мінімальний,
буде полягати у наступному: після завершення кожного наступ-
ного етапу пошуку заданою тривалістю, протягом якого прогля-
дається відповідний напрямок, визначаються апостеріорні ймо-
вірності наявності цілі в кожному із напрямків і в наступному
етапі проглядається напрямок, для якого ця імовірність найбіль-
ша. Одним з важливих напрямків подальшого вдосконалення

радіолокаційної техніки є перехід до антенних решіток з цифро-
вим формуванням променів на основі адаптивної обробки сигна-
лів безпосередньо в елементах цифрової антенної решітки
(ЦАР). Основною перевагою ЦАР є вирішення проблеми вияв-
лення та супроводження великої кількості цілей в умовах інтен-
сивного радіопротидії за рахунок можливості формування де-
кількох незалежно керованих діаграм спрямованості антени в
режимі прийому. Для даних систем є актуальним створення
ефективних пошукових методів, один з яких пропонується в
даній статті. Зона огляду радіолокаційного засобу, в якій рухає-
ться ціль, розділена на чарунки. Ціль знаходиться в кожній
чарунці протягом випадкового за тривалістю проміжку часу і
потім переміщується в інший. імовірність переходу з даної ча-
рунки в іншу задається імовірнісним законом.

Шифр НБУВ: Ж70455
Див. також: 2.Ц.996, 2.Ц.1026

Війська протиповітряної оборони

2.Ц.989. Аналіз, оцінка та шляхи підвищення ефективності
системи управління підрозділами ППО Сухопутних військ за
рахунок безперервності її функціонування / А. Ф. Волков,
О. В. Лезік, М. П. Долина, С. І. Корсунов, С. І. Федченко,
І. В. Гуленов // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. –
2021. – Вип. 3. – С. 7-15. – Бібліогр.: 21 назв. – укp.

Проведено аналіз методик, які надають змогу оцінити безпе-
рервність функціонування системи управління підрозділами про-
типовітряної оборони Сухопутних військ, але в цілому вони не
використовуються комплексно та розглядаються як окремі само-
стійні методики, що визначають лише часткові фактори або по-
казники, які впливають на безперервність управління. Система
показників, що застосовується, в основному носить імовірнісний
характер. У практиці при оцінці ефективності системи управлін-
ня тактичної (оперативно-тактичної) ланки, а також ефективно-
сті ППО СВ в цілому, найбільше розповсюдження одержали
коефіцієнтні методики, в яких вплив факторів на організацію і
ведення ППО визначається сукупністю різних коефіцієнтів, що
розраховуються завчасно, зводяться в таблиці і слугують зруч-
ним додатковим матеріалом штабам при підготовці варіантів рі-
шень і обгрунтуванні основних пропозицій. Отже, виникає пи-
тання в удосконаленні методичної бази досліджень і оцінювання
безперервності функціонування системи управління тактичної
ланки. Практичне значення одержаних результатів полягає у
реалізації пропозицій щодо безперервності управління в ході
виконання завдань підрозділами ППО Сухопутних військ в
районі проведення ООС.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.990. Визначення способів протидії та зниження ефек-

тивності застосування безпілотних авіаційних комплексів із
врахуванням аналізу локальних війн і збройних конфліктів
сучасності / М. В. Таран, В. В. Шулежко // Зб. наук. пр.
Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. – Вип. 1. – С. 32-
37. – Бібліогр.: 14 назв. – укp.

Аналіз локальних війн та збройних конфліктів сучасності
свідчить про збільшення інтенсивності масованого застосування
безпілотних авіаційних комплексів для вирішення бойових зав-
дань тактичного, оперативного та стратегічного рівнів. Розкрито
тенденції бойового застосування безпілотних авіаційних ком-
плексів в локальних війнах та збройних конфліктах сучасності,
починаючи з війни в Югославії і закінчуючи війною у Нагірному
Карабасі. На основі проведеного аналізу визначено можливі спо-
соби та прийоми застосування засобів ППО для протидії та
зниження ефективності застосування БПАК.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.991. Організація протиповітряної оборони під час про-

ведення Київської стратегічної оборонної операції 1941 року
/ І. А. Нікіфоров, Є. С. Гатченко // Зб. наук. пр. Харків.
ун-ту Повітр. сил. – 2021. – Вип. 1. – С. 19-25. –
Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Розглянуто особливості організації ППО під час проведення
Київської стратегічної оборонної операції, порядок дій німецької
авіації по об’єктах м. Київ, Київському укріпленому району та
сухопутних військах, які обороняли ці об’єкти. Проаналізовано
проблемні питання, які негативно вплинули на ефективність
ППО. Визначено нові форми та способи ведення бойових дій
частинами та підрозділами, що виконували завдання ППО в
Київській стратегічній оборонній операції.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.992. Пропозиції щодо організації протиповітряної обо-

рони важливих військових об’єктів та кораблів (катерів) ВМС
України у «війні дронів» / М. М. Корощенко, О. Л. Хари-
тонов // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. –
2021. – Вип. 3. – С. 76-79. – Бібліогр.: 13 назв. – укp.

Обгрунтовано пропозиції щодо організації протиповітряної
оборони важливих військових об’єктів та кораблів (катерів)
ВМС України у «війні дронів» на основі спеціального комплексу
пошуку БПЛА та управління засобами захисту. протиповітряна
оборона, дрони, кораблі, катери, способи бойового застосування,
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тактика, спеціальний комплекс пошуку БПЛА та управління
засобами захисту.

Шифр НБУВ: Ж70455

Військово-повітряні сили

2.Ц.993. Аналіз основних моделей прогнозування часових
рядів / Ю. О. Андрусенко // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту
Повітр. сил. – 2020. – Вип. 3. – С. 91-96. – Бібліогр.:
36 назв. – укp.

Мета роботи – огляд і класифікація основних моделей прог-
нозування часових рядів. Розглянуто статистичні моделі експо-
ненційного згладжування, ковзного середнього, регресійні та ав-
торегресійні моделі, їх особливості та сфери використання. Зі
структурних методів проведено аналіз моделей на базі нейроме-
реж, ланцюгів Маркова, опорних векторів та дерев рішень. Най-
кращі результати демонструють комбіновані моделі прогнозуван-
ня, які розглянуто у сучасних публікаціях в інформаційних сис-
темах різноманітного призначення. Подальші дослідження бу-
дуть об’єднувати статистичні та структурні моделі для одержан-
ня кращого прогнозу.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.994. Аналіз особливостей оперативного планування про-

типовітряної оборони Сухопутних військ Об’єднаних сил за
стандартами НАТО / О. В. Філіппенков, В. І. Самоквіт,
М. М. Адамчук, Г. М. Дементіюк // Зб. наук. пр. Харків.
ун-ту Повітр. сил. – 2021. – Вип. 1. – С. 38-46. –
Бібліогр.: 17 назв. – укp.

Проведено аналіз особливостей організації та здійснення опе-
ративного планування протиповітряної оборони (ППО) сухопут-
них військ (СВ) об’єднаних сил за стандартами НАТО. На
прикладі угруповання об’єднаних сил (ОС) США наведено роз-
поділ обов’язків щодо планування ППО між командуванням ОС
та його функціональними складовими. Визначено основні скла-
дові ППО СВ в складі угруповання ОС США. Показано, що
Командування ППО СВ несе загальну відповідальність за пла-
нування операцій з ППО та протиракетної оборони (ПРО) су-
хопутної компоненти ОС, координацію і синхронізацію плану-
вання на рівні армійського корпусу та дивізії. Проведено аналіз
організації планування ППО/ПРО на рівні армійського корпу-
су СВ та бригади ППО СВ на театрі воєнних дій (ТВД). Пока-
зано, що можливості бригади ППО на ТВД надають змогу ор-
ганізувати планування на рівнях командування ППО СВ та ар-
мійського корпусу. Складено узагальнену схему процесів плану-
вання ППО/ПРО сухопутної складової ОС на ланках управлін-
ня від Командування ОС до батарей ППО СВ. Визначено, що
ключовими документами з планування ППО є список важливих
об’єктів та список прикриття, розроблення яких є динамічним
та інтерактивним процесом відповідно до етапу (фази) операції.
   Шифр НБУВ: Ж70455

2.Ц.995. Вибір напрямків атак і обгрунтування оптимальної
послідовності дій тактичних груп (літаків) тактичної авіації
при нанесенні удару / О. М. Полуйко, П. М. Онипченко,
О. О. Казіміров, В. П. Невзоров, Ю. І. Тригуб // Зб. наук.
пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 2. –
С. 74-80. – Бібліогр.: 14 назв. – укp.

Вибір найбільш доцільних способів і тактичних прийомів по-
долання сучасної ППО противника при нанесенні ударів по його
наземним об’єктам є актуальним завданням під час бойового
застосування авіації в сучасних умовах. Одним із шляхів вирі-
шення даного завдання, пропонується автоматизація розрахунку
і вибору найвигіднішого маршруту подолання ППО противника.
Це надасть змогу із урахуванням багатьох факторів, які вплива-
ють на ефективність подолання ППО противника, в стислий
термін знайти такий варіант польоту літального апарату за мар-
шрутом, при якому протидія наземних зенітно-ракетних ком-
плексів противника буде мінімальною. Використання запропоно-
ваної методики надасть змогу підвищити якість прийняття рі-
шень командирами при відпрацюванні оптимального варіанту дій
авіаційних частин (підрозділів) при виконанні бойових завдань.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.996. Використання інформації радіолокаційної розвідки

ADS-B при створенні єдиного інформаційного простору Повіт-
ряних Сил Збройних Сил України / С. О. Кадук, А. С. Сто-
рожук, Є. Ю. Стрельчик, Р. А. Сікорський // Зб. наук. пр.
Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 4. – С. 51-
57. – Бібліогр.: 11 назв. – укp.

Сучасні інформаційні технології надають змогу створювати
інформаційний простір шляхом об’єднання різноманітної інфор-
мації від різнорідних джерел. Розглянуто спосіб об’єднання ра-
діолокаційної інформації від радіолокаційних станцій Повітря-
них Сил та приймачів ADS-B. Показано, що за рахунок вико-
ристання ADS-B даних можна суттєво розширити радіолокацій-
ний простір та одержати додаткову інформацію для запобігання
будь-яким порушенням у повітряному просторі України.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.997. Досвід бойового застосування передових авіацій-

них навідників під час бойових дій в Афганістані / Б. І. Мун-

тян // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. –
Вип. 2. – С. 33-39. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

На підставі власного досвіду проаналізовано порядок роботи
передових авіаційних навідників по управлінню підрозділами
армійської авіації при виконанні ними основних бойових завдань
під час бойових дій в Афганістані, а саме, під час безпосередньої
авіаційної підтримки сухопутних військ на полі бою, доставки в
райони бойових дій боєприпасів і продовольства та евакуації
звідти поранених і вбитих, десантування тактичних повітряних
десантів та їх евакуації після виконання бойових завдань, супро-
воду автомобільних колон.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.998. Математична модель темпу серійного виробництва

багатоцільових літаків тактичної авіації / М. В. Науменко
// Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. –
Вип. 1. – С. 47-57. – Бібліогр.: 52 назв. – укp.

Представлено математичну модель темпу серійного виробниц-
тва багатоцільових літаків тактичної авіації, як формалізованої
залежності названого темпу від значень узагальнених показників
бойових властивостей літака – коефіцієнтів бойового потенці-
алу у виконанні завдань по знищенню засобів повітряного напа-
ду противника і завдань по ураженню наземних цілей. Проведе-
но аналіз особливостей світового ринку озброєння, тенденцій
його розвитку, які значною мірою зумовлені можливостями обо-
ронної промисловості країн-експортерів бойової авіаційної техні-
ки. Показано безпосередній вплив темпів серійного виробництва
літаків тактичної авіації на терміни укладання міждержавних
контрактів щодо виробництва та постачання бойової авіаційної
техніки у військові частини, що зумовлюватиме терміни освоєн-
ня нових літаків льотним та інженерно-технічним складом. На-
явність такої математичної моделі надасть змогу проводити кіль-
кісне оцінювання термінів набуття необхідних спроможностей
тактичною авіацією у виконанні завдань за всіма визначеними
сценаріями застосування Повітряних сил Збройних сил України.
Розроблена математична модель темпу серійного виробництва
багатоцільових літаків тактичної авіації також надасть змогу
проводити кількісне оцінювання можливих змін у кількісно-якіс-
ному складі повітряної компоненти збройних сил потенційного
противника за часом, оскільки такі зміни зумовлені темпами
оновлення його авіаційного парку, які напряму залежать від
темпів серійного виробництва нових бойових літаків. За резуль-
татами оцінювання адекватності та точності розробленої матема-
тичної моделі темпу серійного виробництва багатоцільових літа-
ків тактичної авіації можна зробити висновок про доцільність її
практичного використання в ході проведення обгрунтування про-
позицій щодо синтезу раціональних програм і планів розвитку
тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України з ура-
хуванням прогнозних оцінок зміни оперативного середовища у
часі.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.999. Метод завадостійкого кодування мовного повідом-

лення з прихованим вбудовуванням додаткової інформації
/ Вас. В. Парфило, А. Е. Бекіров, Вікт. В. Парфило,
С. А. Ковтуненко // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. –
2020. – Вип. 3. – С. 66-72. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Розглянуто актуальне питання підвищення рівня інформацій-
ної захищеності авіації Повітряних сил Збройних сил України
на основі використання методу завадостійкого кодування. Про-
ведено аналіз штатного обладнання обміну даними та існуючих
методів кодування мовного повідомлення, сформульовано основ-
ні недоліки. Для усунення виявлених недоліків пропонується
використання завадостійкого коду Хеммінга, який передбачає
виявлення та виправлення помилок, які виникли під час переда-
чі мовного повідомлення. На основі кодування Хеммінга розроб-
лено метод для приховування додаткової інформації в мовному
повідомленні. Створено систему прямого та зворотного кодуван-
ня на основі розробленого методу.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1000. Метод синтезу варіантів рішень у відкритій екс-

пертній системі пункту управління Повітряних сил з ура-
хуванням ресурсно-часових обмежень / К. С. Васюта,
Д. А. Чопенко, Н. В. Гармаш // Системи упр., навігації та
зв’язку. – 2021. – Вип. 1. – С. 74-80. – Бібліогр.:
12 назв. – укp.

Вивчено синтез можливих варіантів досягнення рішень з ура-
хуванням заданих ресурсно-часових обмежень у відкритій екс-
пертній системі пункту управління Повітряних сил. Мета дослі-
дження – розробка методу синтезу варіантів рішень у відкритій
експертній системі пункту управління Повітряних сил з враху-
ванням ресурсно-часових обмежень. Проведено аналіз можливо-
сті досягнення множини цільових станів по ресурсам і часу на
стрічковій діаграмі Ганта та методами мережного планування та
управління. Описано етапи синтезу можливих варіантів, особли-
вості представлення варіанту досягнення цілей. Сформульовано
задачу аналізу реалізуємості варіантів досягнення цілей. Наведе-
но приклад фрагменту графу варіанту досягнення цілей, що
відображає процес вирішення задачі у відкритій експертній сис-
темі на пункті управління Повітряних сил. Описано метод ана-
лізу реалізуємості варіанта досягнення цілей по ресурсам і часу.

Воєнна наука. Військова справа 

150



Запропоновано побудову плану реалізації варіанта досягнення
цілей. Розглянуто метод, що надає змогу синтезувати нездійс-
ненні плани реалізації. Висновки: розроблений метод синтезу
можливих варіантів рішень надає змогу сформувати в реальному
масштабі часу для кожного варіанту розвитку обстановки мно-
жину реалізуємих варіантів досягнення цілей (варіантів розпо-
ділу ресурсів), якщо вони існують. При цьому враховується той
факт, що вихідні дані для розрахунків можуть бути задані як у
вигляді точкових значень, так й у вигляді інтервалів можливих
значень. Напрямком подальших досліджень є розробка методу
коригування варіанта розвитку обстановки у випадку якщо у
процесі вироблення рішень для певного виду розвитку обстанов-
ки не вдалося сформувати жодного реалізуємого варіанта досяг-
нення цілей.

Шифр НБУВ: Ж73223
2.Ц.1001. Формалізовані критерії раціональності програми

розвитку системи озброєння тактичної авіації Повітряних Сил
Збройних Сил України на довгостроковій перспективі
/ С. С. Дроздов, О. Б. Леонтьєв, М. В. Науменко // Зб.
наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 3. –
С. 13-24. – Бібліогр.: 24 назв. – укp.

Розглянуто основні можливі випадки нестачі бойової спро-
можності тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил Украї-
ни на початку довгострокового періоду планування розвитку її
системи озброєння та пов’язані з ними можливі варіанти обран-
ня стратегій переоснащення авіаційних частин на нову бойову
авіаційну техніку для ліквідації наявної нестачі. Названі варіан-
ти стратегій пропонується звести у три основні групи, а саме
стратегію сталого розвитку, коли необхідна спроможність дося-
гається наприкінці періоду планування, стратегію постійної лік-
відації нестачі спроможності вздовж всього періоду планування,
та стратегію швидкої ліквідації нестачі спроможності за міні-
мально можливий час. Запропоновано формалізовані, із застосу-
ванням методу бойових потенціалів, критерії раціональності про-
грами розвитку системи озброєння тактичної авіації Повітряних
сил Збройних сил України, за допомогою використання яких,
на відміну від відомих методичних підходів, можливо здійснити
синтез такої раціональної програми у зворотній постановці мате-
матичної задачі оптимізації.

Шифр НБУВ: Ж70455
Див. також: 2.Ц.939, 2.Ц.947

Військова авіаційна і космічна техніка і зброя

2.Ц.1002. Авіаційні комплекси дальнього радіолокаційного
виявлення і управління –  закупівля чи розроблення
/ В. Й. Климченко, В. О. Тютюнник, Д. А. Дончак,
К. А. Тах’ян // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. –
2021. – Вип. 3. – С. 94-101. – Бібліогр.: 18 назв. – укp.

Проведено аналіз проблематики використання літаків даль-
нього радіолокаційного виявлення і управління в Збройних си-
лах України. Проаналізовано причини, які зумовлюють необхід-
ність обговорення питання щодо доцільності або недоцільності
використання літакових систем дальнього радіолокаційного ви-
явлення і управління в інтересах Збройних сил України. Визна-
чено типи, кількість та основне призначення літаків дальнього
радіолокаційного виявлення і управління у державах з рівнем
військового бюджету, який є сумірним з бюджетом Збройних
сил України. Проаналізовано можливі шляхи оснащення Зброй-
них сил України літаками дальнього радіолокаційного виявлен-
ня і управління з урахуванням їх потрібної кількості, типів,
виконуваних завдань та економічних можливостей України.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1003. Алгоритм планування завантаження повітряного

судна за критерієм пріоритетності / Є. С. Сагун, А. О. Са-
гун // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. –
Вип. 4. – С. 40-45. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Досліджено особливості алгоритму оптимізації планування за-
вантаження та необхідності його використання у реальному часі.
Оскільки більшість вивчених моделей оптимізації завантаження
не враховують фактори часу завантаження та деякі обмеження з
центрування та завантаження, то представлений алгоритм заван-
таження надасть можливість більш ефективно організувати пла-
нування завантаження повітряного судна, запобігаючи появі не-
використаного простору у вантажному відсіку, в умовах мульти-
лагового маршруту. Представлений надалі алгоритм оптимізації
передбачає розташування вантажу у вантажному відсіку ПС у
заздалегідь визначений час та у порядку, визначеному конкрет-
ною документацією з пріоритетністю вивантаження у проміжних
ділянках мультилагового маршруту, не перевищуючи обмеження
із центрування та завантаження, а також мінімізувавши час за-
вантаження та витрати на обслуговування у перерахунку на кож-
ний рейс. Даний алгоритм став основою для оптимізаційної мо-
делі планування завантаження, яку було наочно представлено у
програмі комп’ютерного моделювання Blender v 2.83 Beta.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1004. Аналіз досвіду сумісного застосування пілотова-

ної та безпілотної авіації збройними силами іноземних держав

/ П. М. Онипченко, О. О. Казіміров, С. В. Атрашонок
// Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. –
Вип. 3. – С. 26-31. – Бібліогр.: 18 назв. – укp.

Проведено аналіз досвіду сумісного застосування пілотованої
та безпілотної авіації збройними силами іноземних держав. За
поглядами іноземних військових фахівців, оптимальне сполучен-
ня пілотованої та безпілотної авіації надає змогу збільшити
ефективність виконання бойових завдань, зменшити кількість
втрат вартісної пілотованої авіаційної техніки та екіпажів, а
також скоротити матеріальні витрати. Однак, сумісне застосу-
вання пілотованої авіації і БПЛА – це складна задача, вирі-
шення якої можливе лише на базі високотехнологічного техніч-
ного розвитку. У ході проведеного аналізу визначено сукупність
факторів, що визначають характер і напрямки сумісного засто-
сування літаків і БПЛА в сучасних бойових діях, наведено ос-
новні варіанти спільного застосуванні літаків і БПЛА з досвіду
виконання завдань авіацією в останніх збройних конфліктах та
локальних війнах, окреслено завдання, які доцільно покласти на
підрозділи безпілотних літальних апаратів при їх сумісному за-
стосуванні із частинами (підрозділами) пілотованої авіації.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1005. Використання безпілотних літальних апаратів для

охорони вантажів і об’єктів на залізничному транспорті
/ П. В. Лапін, М. Д. Кацман // Системи упр., навігації та
зв’язку. – 2021. – Вип. 1. – С. 134-137. – Бібліогр.:
9 назв. – укp.

Мета роботи – обгрунтування можливостей повітряного пат-
рулювання об’єктів інфраструктури залізничного транспорту за
допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Досліджено
можливості застосування БПЛА для забезпечення охорони заліз-
ничної інфраструктури та вантажів. Розкрито зміст використан-
ня БПЛА як системного моніторингу, що включає підсистему
управління і підсистему оперативних груп воєнізованої охорони
залізничного транспорту. Описано запропоновану авторами мо-
дель використання БПЛП, яка заснована на понятті «критично-
го часу», як різниці між часом безпосереднього втручання зло-
вмисника в залізничну інфраструктуру та часом реагування під-
розділів воєнізованої охорони залізниці із використанням БПА.
Розкрито приклад використання БПЛА на конкретній криміно-
генні ділянці залізниці з використанням запропонованої моделі.
Висновок: підвищення рівня схоронності вантажів, зменшення
злочинних посягань на об’єкти інфраструктури залізничного
транспорту, а також зниження збитків від крадіжок досягається
за рахунок використання нових технологій, таких як БПЛА.
Запропонована модель є доступним, простим та зрозумілим інст-
рументом до для реалізації проектів із впровадження моніторин-
гу об’єктів залізничної інфраструктури за допомогою БПЛА.

Шифр НБУВ: Ж73223
2.Ц.1006. Вирішення задачі мінімізації ризиків імпортоза-

міщення в процесі заводського ремонту військової авіаційної
техніки в умовах особливого періоду / Є. Ю. Іленко,
М. Б. Сушак, П. М. Стешенко // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту
Повітр. сил. – 2020. – Вип. 3. – С. 43-49. – Бібліогр.:
18 назв. – укp.

Представлено результати аналізу питання забезпечення після-
ремонтної надійності військової авіаційної техніки при налаго-
дженні виготовлення комплектуючих деталей (запасних частин,
агрегатів) вітчизняними підприємствами у процесі імпортозамі-
щення та наведені рекомендації щодо мінімізації ризиків імпор-
тозаміщення процесів заводського ремонту в умовах особливого
періоду. Рекомендації стосуються державної політики у сфері
оборони, законодавчої бази на технічну документацію підпри-
ємств, заходів щодо матеріалознавства та технології виробництв,
врахування залежності рівня надійності від конструктивно-схем-
них рішень.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1007. Метод забезпечення захищеності мовних повідом-

лень на основі багатовимірного псевдовипадкового бітового
розподілу / В. А. Хлоп’ячий, А. Е. Бекіров, Н. М. Ковту-
ненко, О. А. Ківшар // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр.
сил. – 2020. – Вип. 3. – С. 79-85. – Бібліогр.:
12 назв. – укp.

Розглянуто актуальне питання забезпечення захисту ведення
радіопереговорів Повітряних сил Збройних сил України. Прове-
дено аналіз недоліків у існуючих методах кодування мовних
повідомлень. Пропонується розробка алгоритму закриття сема-
нтичної складової мовних повідомлень на основі використання
багатовимірного простору, з урахуванням псевдовипадкового бі-
тового розподілу, що містить у собі ключову інформацію. Вико-
ристовуючи програмну модель, проводиться оцінка ефективності
роботи методу з позиції відхилень у значеннях пікового відно-
шення сигнал-шум для авторизованого та неавторизованого
користувачів.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1008. Метод навігації безпілотного літального апарату

при виконанні завдань за призначенням / А. М. Кривоножко,
В. М. Романюк, М. В. Дудко, Д. В. Руденко // Зб. наук.
пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 2. –
С. 61-68. – Бібліогр.: 10 назв. – укp.

Збройні сили
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Використання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) під час
виконання різнорідних завдань за призначенням вимагає розроб-
лення додаткових механізмів захисту їх від впливу радіоелек-
тронних перешкод, погодних умов та підвищення безпеки польо-
тів в зоні виконання завдань. Одним з підходів зменшення враз-
ливості БпЛА є використання інерційних засобів навігації. До-
датково до них можуть використовуватися методи обробки зоб-
раження, що отримуються підсистемою оптичного орієнтування,
для оцінки параметрів руху та виробки управляючих впливів. У
роботі запропоновано метод навігації БпЛА для оцінювання ди-
намічних параметрів руху за даними, отриманими оптичною під-
системою. Запропоновано адаптивний метод визначення парамет-
рів вектору руху БпЛА, що реалізує процедуру адаптивної зміни
розміру і стратегію пошуку вектору руху, що залежить від
структури блоку зображення та його властивостей. Проведено
аналіз існуючих методів оцінки параметрів вектору руху на ос-
нові обробки оптичних даних. Проведено формальний опис
оптичного потоку та визначено процедуру його одержання. Ви-
значено склад алгоритмів для обробки оптичного потоку. Об-
грунтовано вибір блокового алгоритму оцінки руху. Блокові ал-
горитми є вигідним компромісом по співвідношенню обчислю-
вальної складності та необхідної точності знайдених векторів,
що характеризують рух БпЛА. Комбінування прийомів та алго-
ритмів різної категорії в межах класу блокових методів дозволяє
побудувати адаптивні алгоритми оцінки руху, що володіють за-
даними властивостями і можуть бути реалізовані апаратно. Роз-
глянуті методи обробки зображення можуть застосовуватися як
ще один додатковий засіб автономної корекції інерційних наві-
гаційних систем в додаток до супутникових навігаційних систем.
Такий підхід надає змогу ефективно протидіяти джерелам без-
пеки й протидії та підвищувати ефективність використання та
зменшення економічних витрат на експлуатацію БпЛА.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1009. Метод оцінки ризику при відмові двигуна на

повітряному судні в польоті на основі мережі Байєса
/ А. В. Колесник, С. В. Смеляков, П. Г. Бердник, О. І. Ко-
лодяжний // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. –
2020. – Вип. 2. – С. 53-60. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Предмет вивчення в роботі – оцінка ризику для випадку
виникнення особливої ситуації-відмові двигуна на повітряному
судні в польоті. Мета роботи – моделювання та кількісна оцін-
ка ризику для випадку виникнення ситуацій, які можуть при-
звести до відмови двигуна на повітряному судні з використанням
байєсівських мереж. Завдання: аналіз ряду математичних моде-
лей, які доцільно використовувати для кількісної оцінки ризику
в області безпеки польотів, побудова математичної моделі ризи-
ку, яка відображає розвиток можливих подій внаслідок відмови
двигуна з використанням байєсівських мереж для визначення
ймовірності виникнення авіаційних подій різного ступеня. Вико-
ристовуваними методами є: теорія графів, байєсівські мережі,
методи аналізу і синтезу складних інформаційних систем, мето-
ди імітаційно-статистичного моделювання. Одержано такі ре-
зультати: розроблено метод оцінки ризику в сфері безпеки по-
льотів, внаслідок реалізації такої небезпеки, як відмова двигуна
на повітряному судні, заснований на застосуванні мереж Байєса.
Побудовано математичну модель, що надає змогу визначити рі-
вень ризику для випадку виникнення ситуацій, які можуть при-
звести до відмови двигуна в польоті у вигляді графа з таблиця-
ми безумовних, умовних та сумісних розподілів ймовірностей.
За допомогою побудованої моделі визначено найбільш ймовір-
ний наслідок прояву такої небезпеки як відмова двигуна на
повітряному судні, а також найбільший рівеньризику. Висновки:
напрямком подальших досліджень є розробка та побудова сис-
теми підтримки прийняття рішень для удосконалення технології
роботи авіадиспетчера управління повітряним рухом.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1010. Метод формалізації даних при вирішенні задач

розпізнавання повітряних об’єктів / О. І. Тимочко, Г. В. Ду-
бовик, В. С. Мажаров // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр.
сил. – 2020. – Вип. 2. – С. 108-113. – Бібліогр.:
10 назв. – укp.

Розроблено методику формалізації структур даних ознак по-
вітряних об’єктів, яка враховує характеристики точності і дос-
товірності джерел інформації з нестохастичною невизначеністю і
рекурентними правилами узагальнення оцінок значень ознак при
багаторазовому спостереженні повітряних об’єктів. В основу
розробленої методики було покладено методи формалізації про-
цесу розпізнавання, оцінки ступеня істинності різнорідних
ознак, об’єднання незалежних результатів розпізнавання, пошу-
ку рішень про класи розпізнаваних повітряних об’єктів з ураху-
ванням неповноти і надмірності даних про ознаки. Розроблений
метод формалізації процесу розпізнавання повітряних об’єктів
на основі описів класів різнорідними ознаками відрізняється від
відомих використанням ієрархічної функціональної мережі. Удо-
сконалення методу об’єднання незалежних результатів розпізна-
вання на основі правила Демпстера полягає в попередньому
перетворенні одного з неузгоджених розподілів можливостей
класів алфавіту в розподіл ймовірностей. Це надає змогу прово-
дити коректне об’єднання неузгоджених розподілів можливостей

класів алфавіту з використанням правила Демпстера. Проведено
дослідження застосовності розробленого правила при об’єднанні
неузгоджених розподілів ймовірностей класів алфавіту. Розроб-
лений метод пошуку рішень про класи розпізнаваних об’єктів на
графі функціональної мережі відрізняється від відомих розроб-
леним способом отримання інтервальної оцінки ступеня істинно-
сті класів в умовах відсутності даних щодо окремих ознак повіт-
ряних об’єктів і запропонованим евристичним правилом, що на-
дає змогу скоротити розмірність безлічі вершин мережі, які пе-
ребираються при пошуку рішення про клас повітряних об’єктів.
Метод надає змогу проводити пошук рішень про класи повітря-
них об’єктів в умовах неповноти і надмірності даних про ознаки.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1011. Метод формалізації знань про процес планування

маршруту польоту безпілотних літальних апаратів на основі
інтервальних нечітких множин типу 2 / М. В. Дудко,
Ю. І. Полонський, Н. О. Королюк, О. А. Коршець // Зб.
наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 3. –
С. 36-42. – Бібліогр.: 22 назв. – укp.

Запропоновано підхід щодо формалізації знань про процес
планування маршруту польоту безпілотного літального апарату
на етапі планування повітряної розвідки за допомогою евристич-
них методів, які є найкращими з точки зору врахування прак-
тики, досвіду, інтуїції, знань осіб, що приймають рішення, при
веденні повітряної розвідки. Розроблений метод надає змогу
формалізувати фактори, що враховують тактичні умови прове-
дення повітряної розвідки, вплив зовнішнього середовища на
дальність польоту безпілотного літального апарату у вигляді лін-
гвістичних і інтервально-оцінюваних параметрів для кожного ва-
ріанта, які надають змогу врахувати невизначеність.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1012. Методика урахування впливу стисливості повітря

при розрахунку параметрів обтікання елементів компоновки
літального апарату методами гідродинамічних особливостей
/ А. Л. Сушко // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. –
2020. – Вип. 3. – С. 56-60. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Розглянуто методику розрахунку аеродинамічних характерис-
тик елементів компонування літального апарату з урахуванням
впливу стисливості повітря. Вплив стисливості здійснюється на
основі рішення квазілінійного рівняння, що одержано з рівняння
Ейлера для потенційних течій при введенні припущення про їх
ізоентропічність і відсутність вихрової структури в потоці. Зада-
ча розв’язується за методом граничних інтегральних рівнянь.
Граничні умови непротікання виконуються застосуванням граді-
єнту конормалі по нормалі до панелі на поверхні розрахунково-
го елементу компоновки. Працездатність запропонованої методи-
ки підтверджено задовільним збігом результатів розрахунку та
відомих даних експериментальних досліджень, проведених інши-
ми авторами.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1013. Обгрунтування напряму вдосконалення системи

кисневого живлення екіпажів високоманеврених повітряних
суден / В. М. Кривонос, О. А. Хахалкіна, В. В. Білий,
В. А. Хахалкіна, Е. О. Гегечкорі // Зб. наук. пр. Харків.
ун-ту Повітр. сил. – 2021. – Вип. 3. – С. 102-109. –
Бібліогр.: 17 назв. – укp.

Запропоновано вдосконалення системи життєзабезпечення екі-
пажів повітряних суден, з урахуванням недоліків балонної сис-
теми кисневого живлення. Аналіз яких надав змогу виявити
недоліки існуючої системи кисневого живлення, що надає мож-
ливість подальшого обгрунтування напрямку удосконалення бор-
тових балонних кисневих систем, за рахунок її заміни на борто-
вий кисневодобувний пристрій БКДП. Створено модель сучасної
безбалонної кисневої системи літака-винищувача. Використання
такої моделі надасть можливість виключити залежність обмеже-
ного запасу кисню на борту повітряного судна і, як наслідок,
зменшити контроль його витрати під час польоту, також надасть
змогу зменшити вагу та габарити кисневого устаткування. Для
інженерно-технічного складу зникне необхідність наземного об-
слуговування (дозаправки) літаків киснем при високій інтенсив-
ності польотів, а на запасних аеродромах утримувати кисневодо-
бувне обладнання.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1014. Оцінка фактору безпеки повітряного руху, який

впливaє на пропускну здатність і організацію польотів
/ Б. А. Телятник, К. А. Здихальський, В. О. Стрельбиць-
кий, А. Є. Бородій // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр.
сил. – 2020. – Вип. 3. – С. 61-65. – Бібліогр.:
15 назв. – укp.

Розглянуто метод розрахунку пропускної здатності робочого
місця диспетчера, процеси управління повітряним рухом та їх
кількісні характеристики, тісно пов’язані з характеристиками
повітряного середовища, системами відліку координат, принци-
пами поділу повітряного простору, динамічними характеристика-
ми повітряних суден, регламентом, що визначає правила польо-
тів і управління повітряним рухом, характеристиками операто-
рів в найпростішому контурі управління повітряним рухом і ще
багатьма іншими факторами. Разом з тим враховується ефектив-
ність функціонування системи організації повітряного руху, яка
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характеризується великою кількістю важливих критеріїв, одним
з яких являється пропускна здатність самої системи. Мета робо-
ти – проведення оцінки фактора безпеки повітряного руху, що
впливає на пропускну здатність та організацію польотів.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1015. Удосконалена методика оцінювання ефективності

плану маршруту польоту розвідувального БпЛА I класу
/ В. Я. Горбач, Ю. Л. Бондаренко // Зб. наук. пр. Харків.
ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 2. – С. 45-52. –
Бібліогр.: 25 назв. – укp.

Вдосконалено методику оцінювання ефективності плану марш-
руту польоту безпілотного літального апарата (БпЛА) I класу із
використанням визначених показників. Обгрунтовано систему
критеріїв ефективності планування та доцільність розрахунку
узагальненого показника ефективності. Наведено порядок оціню-
вання плану маршруту польоту із використанням нормованого
узагальненого показника ефективності. Обгрунтовано схему ви-
значення узагальненого показника та порядок оцінювання плану
маршруту польоту БпЛА I класу із використанням лінгвістичної
шкали.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1016. Удосконалення системи охорони військових об’єк-

тів шляхом розробки засобів радіоелектронної боротьби для
протидії БПЛА / С. В. Женжера, А. В. Литвин, А. А. Бров-
ко // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. –
Вип. 3. – С. 44-49. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Для покращання системи охорони військових об’єктів (осо-
бливо складів артилерійського озброєння) від ударних дій
БПЛА запропоновано використання малопотужних постановни-
ків завад для придушення каналу управління ними. У процесі
роботи було розраховано зони надійного управління і зони при-
душення каналу управління БПЛА для обгрунтування мінімаль-
них потужностей постановника завад на прикладі охорони скла-
ду РАО з периметром території 1200 м. Відповідно до розрахун-
ків запропоновано принципову схему 5-ти канального постано-
вника завад для протидії БПЛА з потужністю випромінювання
5 Вт, вартість якого значного дешевше промислових аналогів.

Шифр НБУВ: Ж70455
Див. також: 2.Ц.990

Військово-морські сили

2.Ц.1017. Метод формування динамічного простору рівнів
небезпеки зон в районі плавання при вирішенні задачі розхо-
дження судна з навігаційними небезпеками / А. А. Зазірний
// Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. –
Вип. 1. – С. 110-118. – Бібліогр.: 15 назв. – укp.

Розроблено метод формування динамічного простору рівнів
небезпеки зон в районі плавання при вирішенні задачі розхо-
дження судна з навігаційними небезпеками. Запропонований
підхід надає змогу автоматизувати процес оцінки навігаційної
обстановки для вироблення рішення, щодо маневру безпечного
розходження з судном-потенційною загрозою. Наявність навіга-
ційних небезпек та інтенсивність руху суден значною мірою ус-
кладнюють судноводіння в обмежених водах, і створюють підви-
щені ризики виникнення аварійних ситуацій. На основі запропо-
нованої моделі оцінки рівня небезпеки можливо визначити клас
небезпеки в кожній точці району плавання. Даний метод базує-
ться на визначенні можливості настання трьох подій, а саме
ситуації небезпечного зближення, ситуації зіткнення та ситуації
зіткнення з катастрофічним наслідком. При чому метод надає
змогу враховувати такі характеристики як екстремальність ситу-
ації та стан судноводія. Це надає можливість будувати динаміч-
ний простір небезпек, в якому для схожих умов але для різних
судноводіїв можуть виникати різні класи небезпеки. Застосуван-
ня даного підходу надає змогу вироблення альтернативних
(можливих) варіантів рішень з кількісними та якісними показ-
никами. А можливість моделювання вироблених варіантів рі-
шень та їх оцінки, із застосуванням зручного інтерфейсу за
проектуванням динамічного простору рівнів небезпек на навіга-
ційну карту, надасть змогу підвищити швидкодію системи під-
тримки прийняття рішень до режиму реального часу. Запропо-
нований підхід можливо реалізувати в системах підтримки прий-
няття рішення судноводія без суттєвої зміни програмного забез-
печення. Тому метод формування динамічного простору рівнів
небезпеки зон в районі плавання при вирішенні задачі розхо-
дження судна з навігаційними небезпеками надасть змогу підви-
щити безпеку під час руху судна за рахунок підвищення опера-
тивності та обгрунтованості прийняття рішення судноводієм в
небезпечній ситуації.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1018. Методика оцінки ефективності застосування

розвідувальної авіації / В. А. Хлоп’ячий, Б. М. Іващук,
М. В. Пашковський // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр.
сил. – 2020. – Вип. 3. – С. 86-90. – Бібліогр.:
12 назв. – укp.

Запропоновано розрахунок визначення ймовірності проведен-
ня повітряної розвідки в умовах протиповітряної оборони про-

тивника, враховуючи тактико-технічні характеристики повітря-
ного судна, а також тактико-технічні характеристики зенітних
ракетних комплексів. Мета роботи – дослідження ефективності
застосування розвідувальної авіації в умовах протиповітряної
оборони противника. Розглянуто критерії, які впливають на по-
вітряне судно під час ведення повітряної розвідки в умовах
протиповітряної оборони, запропонований розрахунок ймовір-
ностей за часом застосування зенітних ракетних комплексів,
швидкості та висоти повітряного судна, що проводить повітряну
розвідку. Такі розрахунки надають змогу в подальшому оціню-
вати та визначати типи повітряних суден, які виконують повіт-
ряну розвідку, відносно зенітних ракетних комплексів, що засто-
совує противник.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1019. Нейромережева модель прогнозування параметрів

руху судна в системі формування надводної обстановки ближ-
ньої морської зони / О. О. Аросланкін, Г. В. Шапіро,
І. Л. Гусак, О. С. Саф’ян, Є. Є. Постніков // Зб. наук. пр.
Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. – Вип. 3. – С. 116-
125. – Бібліогр.: 29 назв. – укp.

Мета роботи – розробка нейромережевої моделі прогнозуван-
ня параметрів руху судна в системі формування надводної об-
становки ближньої морської зони для підвищення ситуаційної
обізнаності судноводія. Визначено, що ближня морська зона ха-
рактеризується достатньо високою інтенсивністю транспортної
активності. Надводна обстановка у ближній морській зоні харак-
теризується значною кількістю факторів, що зумовлює різнома-
нітність руху судна, їх необхідно врахувати при формуванні
інформаційних моделей. Виконано розробку нейронної мережі,
яка прогнозує координати судна на один крок вперед, що надає
змогу прогнозувати координати судна за інформацією від наві-
гаційних приладів, з високою навігаційною точністю.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1020. Підхід щодо врахування впливу несприятливих

факторів на ефективність пошуково-рятувального забезпечення
в операціях / Ю. Б. Ситник // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту
Повітр. сил. – 2021. – Вип. 3. – С. 88-93. – Бібліогр.:
23 назв. – укp.

Проведено аналіз факторів, що впливають на оцінку ефектив-
ності пошуково-рятувального забезпечення в операціях об’єд-
нань і угруповань сил (військ) Збройних сил України, яке ре-
алізоване в спеціальному математичному та програмному забез-
печенні комплексу засобів автоматизації авіаційної рятувальної
операції. Реалізовані математичні моделі описують тільки окремі
аспекти реальних процесів або їх ідеалізовані представлення
шляхом внесення в моделі поправочних коефіцієнтів, виразів
залежно від різних відхилень реальних умов від ідеалізованих.
Якщо дослідник має статистику, то задача прогнозування зна-
чення ступеня впливу несприятливих факторів може бути пост-
авлена та розв’язана в умовах стохастичної невизначеності. Таке
визначення прогнозних значень передбачає допущення, які по-
лягають в тому, що сукупність чинників, яка визначала статис-
тичні значення ступеня впливу, залишається незмінною на прог-
нозований термін часу. При такому допущенні довгострокове
прогнозування значень ступеня впливу факторів не може вважа-
тись задовільним. Якщо дослідник не має статистики чи вона
обмежена, то прогнозування значень ступеня слід розглядати в
умовах нестохастичної невизначеності. В цих умовах доцільним
підходом є використання методів експертного оцінювання. Під-
хід з використанням нечітких експертних оцінок впливу неспри-
ятливих факторів і його реалізація надає змогу значною мірою
подолати основні проблеми при пошуково-рятувальних діях в
операціях. Як математичну модель врахування впливу несприят-
ливих факторів на ефективність пошуково-рятувального забезпе-
чення в операціях об’єднань і угруповань сил ЗСУ визначено
ієрархічну модель, що базується на теорії нечітких множин.
Запропонована евристична реалізація нечіткого підходу з міні-
мальною кількістю терм-множин лінгвістичних змінних надає
змогу одержати результат в умовах обмежених вхідних даних,
що надає можливість оцінити вплив несприятливих факторів на
ефективність пошуково-рятувальних дій в умовах невизначено-
сті. Запропонований підхід і його реалізація можуть слугувати
основою для подальшої розробки методів, методики оцінки
ефективності пошуково-рятувальних дій з більш гнучким враху-
ванням впливу несприятливих факторів.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1021. Побудова нечіткого регулятора стабілізації судна

на траєкторії / О. А. Дакі, В. М. Іваненко, В. М. Федунов,
В. І. Чебан // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. –
2021. – Вип. 3. – С. 126-133. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Підвищення точності стабілізації маломірного судна на траєк-
торії та зниження кількості перекладок руля, що підвищує ре-
сурс авторульового, досягається за допомогою нечіткого регуля-
тора, який працює на основі використання досвіду людини-ру-
льового. Розроблено структурну схему управління та стабілізації
судна на траєкторії, загальну схему управління із застосуванням
нечіткого регулятора, а також структурну схему системи управ-
ління рухом маломірного судна із нечітким регулятором. Роз-
роблено базу правил для нечіткого регулятора та правила
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виведення, які грунтуються на відомому методі логічного виве-
дення Мамдані. Застосування нечіткого регулятора надає змогу
забезпечити зниження кількості перекладок руля суднової ру-
льової машини.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1022. Практичні аспекти оцінювання вражаючої дії про-

тикорабельних ракет по морських цілях / В. С. Корендович,
М. В. Кіріакіді, Є. А. Вдовицький // Зб. наук. пр. Харків.
ун-ту Повітр. сил. – 2021. – Вип. 3. – С. 64-75. –
Бібліогр.: 23 назв. – укp.

Розглянуто проблему оцінювання вражаючої дії протикора-
бельних ракет по цілі та імовірність ураження ними на основі
аналізу досвіду їх бойового застосування по надводних бойових
кораблях у збройних конфліктах сучасності. Запропоновано
формулу для визначення середньої кількості ракет, еквівалент-
них ПКР типу «Нептун», влучення яких в корабель призводить
до виведення його з ладу.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1023. Рекомендації щодо реалізації методики вибору

варіантів використання системи бортових вимірювань
/ В. О. Кузнецов, Ю. М. Добришкін, А. І. Собора // Зб.
наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. – Вип. 3. –
С. 139-143. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Розробка рекомендацій щодо практичної реалізації методично-
го підходу вибору варіантів використання системи бортових ви-
мірювань надасть змогу підвищити ефективність проведення ви-
пробувань зразків озброєння та військової техніки різного функ-
ціонального призначення і є актуальним науковим завданням.
Оснащення Збройних сил України новітніми зразками озброєн-
ня та військової техніки призводить до необхідності вдоскона-
лення системи випробувань, в тому числі і системи бортових
вимірювань. В існуючих публікаціях запропоновано підхід щодо
вибору варіантів використання системи бортових вимірювань
для проведення випробувань повітряних суден. Відсутні реко-
мендації щодо практичної реалізації методичного підходу щодо
вибору варіантів використання системи бортових вимірювань
для проведення випробувань зразків військової техніки. Мета
роботи – підвищення ефективності проведення випробувань
зразків озброєння та військової техніки різного функціонального
призначення. Розроблено рекомендації, які потребують прове-
дення комплексу організаційно-технічних заходів та направлені
на забезпечення ефективного функціонування системи бортових
вимірювань під час організації та проведення випробувань.
Практична реалізація запропонованих рекомендацій потребує:
дублювання вимірювань параметрів сучасних зразків озброєння
та військової техніки; застосування сучасного телекомунікацій-
ного обладнання та протоколів для передачі вимірювальної ін-
формації; комплексне використання засобів траєкторних вимірю-
вань та фото, відеофіксації; забезпечення зручного доступу до
експлуатації засобів бортових вимірювань з мінімальними масо-
во-габаритними розмірами; створення баз даних засобів борто-
вих вимірювань, об’єктів випробувань з інформацією про їх
тактико-технічні характеристики, параметри, які підлягають
оцінці, та вимоги до точності вимірювань.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1024. Формування дослідницької компетентності май-

бутніх офіцерів військово-морських сил у процесі їх фахової
підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04
/ Д. С. Завгородній; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-
каренка. – Суми, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Запропоновано вирішення наукової проблеми формування до-
слідницької компетентності майбутніх офіцерів військово-мор-
ських сил шляхом розробки й експериментальної перевірки від-
повідної моделі, яка грунтується на системному, компетентнісно-
му, діяльнісному, проєктному, синергетичному й особистісно-
розвивальному підходах, а також загальнодидактичних і специ-
фічних принципах (принцип професійної спрямованості, прин-
цип самоорганізації, принцип суб’єктності), охоплює вдоскона-
лення змісту (навчальні дисципліни, курс «Основи дослідниць-
кої діяльності»), найбільш раціональні методи (пошуковий,
кейс-метод, тренінги, диспути) і форми (індивідуальні й індиві-
дуально-групові) навчання та передбачає провідним засобом до-
слідницькі завдання різних типів (на доведення, недовизначені
та перевизначені, зворотні, на складання структурно-логічних
схем, оцінно-аналітичні, проєктно-технологічні). Уточнено зміст
понять «дослідницька компетентність майбутніх офіцерів війсь-
ково-морських сил», «формування дослідницької компетентності
майбутніх офіцерів військово-морських сил». Розроблено крите-
рії (мотиваційно-вольовий, пізнавально-операційний, поведінко-
во-рефлексивний) і показники (ціннісні орієнтації на дослід-
ницьку діяльність; мотивація дослідницької діяльності; обсяг
знань; дослідницькі здібності; вияв рефлексії; самооцінка до-
слідницької діяльності) для характеристики рівнів сформовано-
сті дослідницької компетентності.

Шифр НБУВ: РА445152
2.Ц.1025. Шляхи підвищення проінформованості про мор-

ську обстановку за рахунок інтеграції корабельних навігацій-
них радіолокаційних станцій в систему висвітлення надводної
обстановки / В. І. Коновець, Н. Б. Смиринська // Зб. на-

ук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 4. –
С. 71-78. – Бібліогр.: 19 назв. – укp.

Наведено результати аналізу питань практичної інтеграції да-
них від навігаційних РЛС корабельної компоненти ВМС ЗС
України у систему висвітлення надводної обстановки. Із враху-
ванням цього аналізу розроблено рекомендацій щодо вибору ва-
ріантів комплектації навігаційних РЛС, що плануються до вста-
новлення на сучасні та перспективні морські платформи з метою
забезпечення їх подальшої інтеграції у систему висвітлення над-
водної обстановки.

Шифр НБУВ: Ж70455
Див. також: 2.Ц.941, 2.Ц.1007

Військова техніка. Воєнно-технічні науки

2.Ц.1026. Властивості тропосферного радіоканалу із штуч-
ними безоболонковими неоднорідностями / В. Л. Місайлов
// Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. –
Вип. 2. – С. 96-107. – Бібліогр.: 46 назв. – укp.

На сучасному етапі розвитку науки і техніки є можливість
створення у нижньому шарі тропосфери штучних неодноріднос-
тей із тривалим часом існування у вигляді вихрових кілець. За
наповнення вихрових кілець радіоконтрастною речовиною мож-
на отримати рухомий піднятий перевідбивач радіохвиль. Вико-
нано розрахунки задля обгрунтування та розроблено рекоменда-
ції щодо вибору речовини для наповнення вихрових кілець.
Проведено моделювання діаграми розсіювання штучних неодно-
рідностей тропосфери у вигляді вихрових кілець під малими
кутами ковзання. Моделювання показало високий середній рі-
вень перевідбиттів від штучних неоднорідностей у порівнянні із
розрахунковим рівнем перевідбиттів від земної поверхні за диф-
ракції та від природніх неоднорідностей тропосфери для радіо-
траси типу «точка-точка». Також результати розрахунків свід-
чать, що такі неоднорідності можуть перевипромінювати радіо-
сигнали у широкій смузі частот без суттєвого їх викривлення.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1027. Застосування ймовірнісних мереж довіри для

багатокритеріального оцінювання показників якості озброєння
та військової техніки / Ю. О. Камак, С. О. Нестеренко,
С. В. Рудніченко, Р. М. Чигрин // Зб. наук. пр. Харків.
ун-ту Повітр. сил. – 2021. – Вип. 3. – С. 55-63. –
Бібліогр.: 21 назв. – укp.

Проведено аналіз процесу конкурентного вибору зразків
озброєння та військової техніки з метою вибору зразка озброєн-
ня та військової техніки, найкращого за визначеним показником
якості з ряду альтернативних. Проведено аналіз існуючого мето-
дичного апарату вирішення поставленої проблеми та запропоно-
вано використання апарату байєсівської мережі довіри для вирі-
шення задачі вибору якісного зразка озброєння та військової
техніки. Наведено аналіз програмних засобів для моделювання
байєсівських мереж довіри. Запропоновано процедуру прийнят-
тя рішення щодо вибору зразка за ймовірнісними критеріями в
умовах недостатньої визначеності.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1028. Імітаційна модель визначення мінімальної гаран-

тованої кількості замовлень метрологічного обслуговування
засобів вимірювальної техніки зразків озброєння та військової
техніки / В. Б. Кононов, В. В. Бурцева // Зб. наук. пр.
Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 2. – С. 141-
149. – Бібліогр.: 15 назв. – укp.

Предмет вивчення у роботі – питання прогнозування міні-
мальної гарантованої кількості замовлень на метрологічне обслу-
говування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) зразків озброєн-
ня та військової техніки (ОВТ). Мета роботи – імітаційне мо-
делювання прогнозування мінімальної кількості гарантованих за-
мовлень на проведення метрологічного обслуговування ЗВТ
зразків ОВТ для перевірки достовірності аналогічних аналітич-
них моделей. Задача, що вирішується, – обгрунтовується та
досліджується імітаційна модель, побудована на основі розроб-
лених раніше аналітичних моделей вирішення задач прогнозу-
вання мінімальної гарантованої кількості замовлень метрологіч-
ного обслуговування ЗВТ зразків ОВТ, достатньої для забезпе-
чення підтримки належного стану бойової готовності військових
частин (підрозділів). У структурі імітаційної моделі передбаче-
но, що на першому етапі, за допомогою випадкового пошуку
проводиться відбір найбільш важливих за видами зразків ОВТ,
а на другому – здійснюється випадковий пошук плану замов-
лень на метрологічне обслуговування ЗВТ, для обраних зразків
ОВТ. За результатами імітаційного моделювання робиться вис-
новок про достовірність аналітичних моделей. Висновки: запро-
понована імітаційна модель надає змогу вирішувати задачу ви-
значення мінімальної гарантованої кількості замовлень на метро-
логічне обслуговування ЗВТ зразків ОВТ та визначати ступінь
достовірності розроблених раніше аналітичних моделей.

Шифр НБУВ: Ж70455
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2.Ц.1029. Комплексна методика прогнозування втрат зразків
озброєння та військової техніки в операціях / В. Б. Рій
// Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. –
Вип. 3. – С. 25-29. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

В останні роки воєнно-технічна політика технічно-розвинутих
країн відрізняється високою динамічністю, гнучкістю, сконцен-
трованістю на пріоритетних напрямках воєнно-технічного будів-
ництва. Основним її завданням є створення систем озброєння,
що здатні за рахунок якісної переваги забезпечити успішне рі-
шення національними збройними силами бойових завдань з мож-
ливістю нав’язування противнику в ході бойових дій вигідних
для себе форм і способів воєнного протиборства. Бойові дії на
Сході України вимагають постійного вдосконалення технічних
характеристик зразків озброєння та військової техніки з метою
якісної протидії кількісній перевазі збройним силам Російської
Федерації та іншим формуванням з нетиповою організаційно-
штатною структурою. Великі втрати зразків озброєння та війсь-
кової техніки Збройних сил України зумовлюють постійний по-
шук нових ефективних шляхів підвищення живучості зразків
озброєння та військової техніки Збройних сил України. В ході
проведеного автором дослідження проведено розробку комплекс-
ної методики прогнозування втрат зразків озброєння та військо-
вої техніки в операціях. В ході проведеного авторами досліджен-
ня використано основні положення протимінної стійкості, теорії
живучості та загальнонаукові методи аналізу та синтезу. Відмін-
ність запропонованої методики полягає в наступному: надає змо-
гу провести прогнозування рівня втрат зразків озброєння та
військової техніки на всьому періоді ведення операції; надає
можливість спланувати кількість зразків озброєння та військової
техніки, які потрібно виділити до резерву; обгрунтувати струк-
туру та кількість зразків озброєння та військової техніки для
досягнення мети операції; визначити кількість та структуру ре-
монтних підрозділів, які необхідно залучити для відновлення
зразків озброєння та військової техніки. Реалізація зазначеної
методики надасть змогу провести прогнозування кількості зраз-
ків озброєння та військової техніки в операціях та декомпозицію
причин, що призвели до виходу їх з ладу.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1030. Ланчестеровські моделі бойових дій

/ О. К. Фурсенко, Н. М. Черновол // Зб. наук. пр. Харків.
ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 4. – С. 85-91. –
Бібліогр.: 17 назв. – укp.

Запропоновано матеріал для викладання у вищих військових
навчальних закладах з предмету «Вища математика» в розділі
«Диференціальні рівняння» та з предмету «Прикладна матема-
тика»в розділах «Операційне числення» та «Теорія ймовірнос-
тей». Розглянуто шість моделей Ланчестера у вигляді системи
двох або трьох диференціальних рівнянь, що описують середні
чисельності двох угрупувань в процесі бою. До кожної з моде-
лей наведено приклади, розв’язок яких надає можливість зроби-
ти прогноз: перемогою якого із угрупувань і через який час
закінчиться бій і які будуть втрати угрупування, що переможе.
Крім того, до однієї з моделей розглянуто інший підхід, який
теж надає змогу зробити прогноз бою.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1031. Математичні методи оцінки експлуатаційної на-

дійності засобів рухомості озброєння та військової техніки
/ І. К. Шаша, І. В. Рогозін, С. М. Новічонок // Зб. наук.
пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 2. – С. 135-
140. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Наведено результати дослідження безвідмовності засобів рухо-
мості (ЗР) озброєння та військової техніки (ОВТ) по напрацю-
ванню і витратам енергії, встановлено кореляційний зв’язок між
ними та обгрунтовано доцільність планування технічних обслу-
говувань і ремонту по пробігу.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1032. Особливості допуску засобів вимірювальної тех-

ніки з програмним забезпеченням до випробувань озбро-
єння та військової техніки / В. В. Борщ, О. І. Вервейко,
П. Л. Аркушенко, О. П. Флорін // Системи упр., навігації
та зв’язку. – 2021. – Вип. 1. – С. 31-35. – Бібліогр.:
18 назв. – укp.

Програмне забезпечення застосовується у більшості сучасних
засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), може бути вбудованим,
автономним, встановленим на комп’ютер, що є складовою части-
ною засобу вимірювальної техніки, на який покладено завдання
щодо одержання вимірювальної інформації щодо кількісних ха-
рактеристик при проведенні випробувань. При проведенні робіт
з оцінки відповідності сучасних виробів ОВТ на відповідність
тактико-технічному завданню замовника, вимоги щодо метроло-
гічного забезпечення (МлЗ) суттєво зросли через значне зрос-
тання вимог до показників точності визначення параметрів ОВТ;
постійне збільшення обсягу й складності вимірювань; підвищен-
ня вимог до оперативності та своєчасності вимірювань, швидко-
дії засобів вимірювань і контролю; необхідність застосування, в
ряді випадків, складних ЗВТ, з високими метрологічними харак-
теристиками, а іноді і унікальних та/або заснованих на нових
фізичних принципах. Інтеграція України в світові та європей-
ські структури, у тому числі в НАТО та зростання вимог до

МлЗ зумовлює актуальність вдосконалення і/або уточнення ви-
мог до МлЗ випробувань, зокрема до допуску до випробувань
ЗВТ з програмним забезпеченням (ПрЗ), кількість яких остан-
нім часом значно зросла. Мета роботи – аналіз нормативної
документації та нормативно-правових актів України у сфері мет-
рології та метрологічної діяльності з урахуванням останніх змін
та обгрунтування на його основі комплексу заходів щодо допус-
ку засобів вимірювальної техніки з програмним забезпеченням
до випробувань виробів озброєння та військової техніки. Прове-
дено аналіз нормативної документації України та рекомендацій
міжнародних метрологічних організації щодо вимог до засобів
вимірювальної техніки з програмним забезпеченням. Визначено
основні узагальнені вимоги, виконання яких доцільно прокон-
тролювати при прийнятті рішення про допуск ЗВТ до експлу-
атації або випробувань. Виділено загальні правила допуску ЗВТ
з ПрЗ до випробувань виробів озброєння та військової техніки.
Для випробувань означених програмних продуктів визначено
регламентовані характеристики, а також їх можливі рівні. Ви-
значено специфічні вимоги для ЗВТ з ПрЗ.

Шифр НБУВ: Ж73223
2.Ц.1033. Оцінка збільшення ресурсу двигунів внутрішнього

згоряння зразків озброєння та військової техніки у результаті
впровадження електромеханічної системи змащування
/ В. Я. Гера, Ю. В. Шабатура // Зб. наук. пр. Харків.
ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 4. – С. 92-99. –
Бібліогр.: 13 назв. – укp.

Розглянуто актуальне питання, збільшення ресурсу двигуна
внутрішнього згоряння зразків озброєння та військової техніки
за умови використання електромеханічної системи їх змащуван-
ня. Проведено детальний аналіз та теоретичні розрахунки сил,
які виникають у кривошипно-шатунному механізмі двигуна, на-
ведено графічні залежності дії цих сил на підшипники колінчас-
того валу силової установки транспортного засобу. Описано
зв’язок між величиною навантаження, яке зумовлене від процесу
згоряння паливної суміші та товщиною масляної плівки на по-
верхні корінних та шатунних підшипників колінчастого валу
двигуна. Наведено причини та наслідки «масляного голодуван-
ня» робочих поверхонь двигуна внутрішнього згоряння. Прове-
дено порівняльний аналіз між електромеханічною системою зма-
щування та механічною системою змащування (класичною), на-
ведено переваги використання електромеханічного принципу
змащування вузлів двигуна.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1034. Удосконалення методу оцінки показників віднов-

люваності озброєння та військової техніки в умовах бойових
дій / В. О. Табуненко, О. П. Марценяк, В. І. Кужелович
// Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. –
Вип. 4. – С. 113-117. – Бібліогр.: 14 назв. – укp.

В теперішній час забезпечення боєздатності озброєння і війсь-
кової техніки на необхідному рівні залежить від організації за-
ходів технічного забезпечення, його відновлення, яке здійсню-
ється з метою приведення пошкоджених виробів військової тех-
ніки в готовність до бойового застосування. Але, поняття віднов-
люваності озброєння та військової техніки не визначене держав-
ними стандартами, унаслідок чого виникають усілякі тлумачення
цієї властивості. Проведено аналіз найбільш вживаних визна-
чень відновлюваності та одержано залежності для оцінки рівня
відновлюваності виробів військової техніки при виконанні зав-
дань за призначенням.

Шифр НБУВ: Ж70455
Див. також: 2.Ц.952, 2.Ц.962, 2.Ц.967

Військова кібернетика та радіоелектроніка

2.Ц.1035. Аналіз ефективності застосування двохетапного
алгоритму оцінки несучої частоти фазомодульованого сигналу
супутникової системи зв’язку при передачі даних в безпере-
рвному режимі / О. Л. Туровський // Зб. наук. пр. Харків.
ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 3. – С. 73-78. –
Бібліогр.: 13 назв. – укp.

Узагальнено процедуру та сформовано двохетапний алгоритм
оцінки несучої частоти фазомодульованого сигналу супутникової
системи зв’язку при передачі даних в безперервному режимі з
врахуванням умови невизначеності всіх параметрів сигналу. До-
сягнення мінімального інтервалу спостереження в поданому ал-
горитмі оцінки несучої частоти забезпечується використанням
функції швидкого перетворення Фур’є. З метою аналізу ефек-
тивності вказаного алгоритму проведено моделювання процесу
оцінки несучої частоти фазомодульованого сигналу супутникової
системи зв’язку при передачі даних в безперервному режимі та
одержано функціональні залежності максимуму частоти в спек-
трі сигналу та мінімальну дисперсію оцінки несучої частоти.
Аналіз оцінки проведено на основі порівняння співвідношення
одержаної мінімальної дисперсії оцінки несучої частоти і теоре-
тично можливого кордону мінімальної дисперсії.

Шифр НБУВ: Ж70455
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2.Ц.1036. Аналіз методів підвищення інформаційної безпеки
інформаційно-телекомунікаційної системи на основі біотехно-
логій / І. Є. Ряполов, Я. І. Кметюк, М. С. Дубинець
// Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. –
Вип. 1. – С. 74-79. – Бібліогр.: 15 назв. – укp.

За сучасних умов проблема інформаційної безпеки системи
управління набуває особливого значення в умовах широкого за-
стосування автоматизованих інформаційних систем. Забезпечен-
ня інформаційної безпеки має носити системний характер. Вста-
новлено, що існує велика кількість інструментів забезпечення
інформаційної безпеки, які мають недоліки, пов’язані із захис-
том та дискримінацією, можливістю підробки паролю, невико-
нанням інструкцій по створенню безпечного пароля користува-
чем, існуванням і наявністю у вільному доступі спеціалізованих
додатків для підбору і злому паролів. Людський фактор являє-
ться основним недоліком даних систем. Єдиного підходу щодо
підвищення інформаційної безпеки інформаційно-телекомуніка-
ційної системи Повітряних Сил не існує. Проведено аналіз за-
стосування біотехнологій ідентифікації доступу з застосуванням
стеганографічного методу захисту інформації. Метод підвищення
інформаційної безпеки інформаційно-телекомунікаційної систе-
ми, в основі якого запропоновано використання процедури роз-
пізнавання особи за райдужною оболонкою та реакцією очного
яблука людини на подразники. Запропонований підхід щодо
захисту інформації з використанням біометричних методів
ідентифікації користувачів зменшить вплив «людського» фак-
тора, що підвищить ефективність процедури ідентифікації та
автентифікації.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ц.1037. Протидія напівактивним лазерним системам наве-

дення на основі застосування дифракційно-відбиваючих по-
криттів / Я. М. Кожушко // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту
Повітр. сил. – 2020. – Вип. 4. – С. 64-70. – Бібліогр.:
27 назв. – укp.

Запропоновано підхід до врахування протидії напівактивним
лазерним системам наведення під час застосування дифракційно-
відбиваючих покриттів за рахунок використання таких покриттів
для досягнення поставленої мети. Підхід передбачає одержання
імовірнісних інтервальних оцінок при заданих значеннях вели-
чини інтервалу, що визначають якість слідкуючих систем наве-
дення, які доцільно прийняти як оцінки ефективності методів
протидії напівактивним лазерним системам наведення за допомо-
гою вдосконалення існуючого математичного апарату.

Шифр НБУВ: Ж70455

Служба з питань надзвичайних
ситуацій. Цивільна оборона

2.Ц.1038. Використання математичного апарату дослідження
операцій для визначення оптимальної структури сил для лік-
відації наслідків надзвичайної ситуації у загоні Держприкор-
донслужби України / С. О. Дичко, В. І. Назаренко // Сис-
теми упр., навігації та зв’язку. – 2021. – Вип. 1. – С. 126-
129. – Бібліогр.: 7 назв. – укp.

Вивчено процес ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у
прикордонному загоні Державної прикордонної служби Украї-
ни. Мета дослідження – розробка математичної моделі складу
сил та засобів обробки служби радіаційного, хімічного та біоло-
гічного захисту та екологічної безпеки загону Держприкордонс-
лужби України. Завдання: зробити математичне формулювання
задачі визначення складу зведеного підрозділу служби радіацій-
ного, хімічного та біологічного захисту та екологічної безпеки
Держприкордонслужби України за критерієм максимуму ефек-
тивності дій його розрахункових одиниць у надзвичайній ситу-
ації; запропонувати розв’язання одержаної задачі шляхом зве-
дення її до задачі математичного програмування; на основі одер-
жаного розрахунку визначити структуру та процедуру всебічно-
го забезпечення сил та засобів обробки служби радіаційного,
хімічного та біологічного захисту та екологічної безпеки Держ-
прикордонслужби України. Методологічною основою досліджен-
ня стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнан-
ня. Одержано такі результати: завдання визначення оптимально-
го складу зведеного підрозділу служби радіаційного, хімічного
та біологічного захисту та екологічної безпеки Держприкордонс-
лужби України сформульовано як задачу нелінійного цілочисло-
вого програмування. Цільову функцію ефективності дій розра-
хункових одиниць зведеного підрозділу при ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації у прикордонному загоні розглянуто як
сепарабельну та замінену на відповідну лінеаризовану. Виснов-
ки: завдання визначення оптимального складу сил та засобів
обробки служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту
та екологічної безпеки Держприкордонслужби України може бу-
ти зведене до класичної розподільчої задачі лінійного програму-
вання транспортного типу. Для організації всебічного забезпе-
чення дій розрахункових одиниць необхідно виконати умову

укомплектування та оснащення підрозділів, яка відповідає за-
критій розподільчій задачі лінійного програмування транспорт-
ного типу.

Шифр НБУВ: Ж73223
2.Ц.1039. Попередження надзвичайних ситуацій, виклика-

них потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у
водному середовищі: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.02.03
/ Є. В. Іванов; Державна служба України з надзвичайних
ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків,
2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Розроблено пропозиції щодо запобігання надзвичайним ситу-
аціям, викликаним потраплянням і поширенням антропогенних
забруднень у водному середовищі шляхом своєчасного виявлен-
ня об’ємних антропогенних забруднень, що потрапляють у воду.
Сформовано математичну модель виявлення об’ємних антропо-
генних забруднень, що потрапляють у воду, та виконано теоре-
тичні дослідження математичної моделі. Вдосконалено лабора-
торну установку по виявленню антропогенних домішок у водно-
му середовищі шляхом розміщення в наповненій ємності гідро-
акустичного стенду для чотирьох вимірювальних пристроїв. За-
пропоновано три варіанти технічної реалізації розробленої мате-
матичної моделі в інтересах запобігання надзвичайним ситуаці-
ям, викликаним потраплянням і поширенням антропогенних за-
бруднень у водному середовищі.

Шифр НБУВ: РА445663
2.Ц.1040. Тактика ліквідування надзвичайних ситуацій:

навч. посіб. / С. М. Мохняк, Н. М. Витрикуш, Н. М. Пара-
няк, А. С. Романів; ред.: С. М. Мохняк; Нац. ун-т «Львівська
політехніка». – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2021. –
203 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 202-203. – укp.

Викладено відомості про надзвичайні ситуації та їх класифі-
кацію, тактику ліквідування надзвичайних ситуацій та організа-
цію проведення рятувальних робіт: у разі руйнування будівель
і споруд, під час аварій з викидом небезпечних хімічних речо-
вин, в умовах радіоактивного зараження, під час дорожньо-
транспортних пригод і ліквідації наслідків землетрусів, повеней
та підтоплень.

Шифр НБУВ: ВА852205
2.Ц.1041. Формалізована математична модель сумісного

прогнозування та забезпечення готовності реагування на над-
звичайні ситуації / Г. В. Іванець, М. Г. Іванець, І. О. Тол-
кунов, І. І. Попов // Системи упр., навігації та зв’язку. –
2021. – Вип. 2. – С. 112-118. – Бібліогр.: 18 назв. – укp.

На теперішній час запобігання надзвичайним ситуаціям слід
розглядати як складний сумісний процес прогнозування надзви-
чайних ситуацій та завчасного реагування на загрози їх виник-
нення або пом’якшення можливих наслідків. Мета роботи –
розробка формалізованої математичної моделі сумісного прогно-
зування надзвичайних ситуацій та забезпечення готовності реагу-
вання на надзвичайні ситуації. Формалізована математична мо-
дель сумісного прогнозування та забезпечення готовності реагу-
вання на надзвичайні ситуації – це система аналітичних залеж-
ностей, які в сукупності надають змогу вирішити поставлену
проблему дослідження. Вона реалізує принцип системного під-
ходу до вирішення проблеми запобігання надзвичайним ситуаці-
ям з метою недопущення їх виникнення або мінімізації можли-
вих наслідків. Запобігання надзвичайним ситуаціям – це склад-
ний системний процес, пов’язаний з аналізом загроз виникнення
надзвичайних ситуацій, їх прогнозуванням та забезпеченням го-
товності реагування підрозділів цивільного захисту. Розроблено
формалізовану математичну модель сумісного прогнозування та
забезпечення готовності реагування на надзвичайні ситуації і
керуючий алгоритм, який реалізує розроблену математичну мо-
дель. Формалізована математична модель сумісного прогнозу-
вання та забезпечення готовності реагування на надзвичайні си-
туації уявляє собою об’єднання двох взаємозв’язаних моделей:
моделі прогнозування надзвичайних ситуацій та можливих зав-
даних збитків внаслідок них і моделі забезпечення готовності
реагування на надзвичайні ситуації. Висновки: формалізована
математична модель сумісного прогнозування та забезпечення
готовності реагування на надзвичайні ситуації включає матема-
тичні моделі прогнозування надзвичайних ситуацій за характе-
ром, видами, рівнями та можливих наслідків внаслідок них як
в державі в цілому, так і її регіонах; математичні моделі оцінки
потенціальної технічної спроможності та готовності підрозділів
до виконання завдань за призначенням, оптимального розподілу
ресурсів для забезпечення готовності підрозділів, оптимізації те-
риторіальних структур цивільного захисту, прогнозу витрат
коштів, технічного та людського забезпечення для ліквідації над-
звичайних ситуацій. Одержані результати дослідження є фунда-
ментом для обгрунтування організаційно-технічних заходів щодо
адекватного реагування на надзвичайні ситуації різного характе-
ру в реальних умовах.

Шифр НБУВ: Ж73223
2.Ц.1042. Цільова функція системи моніторингу та попере-

дження військ (сил) про надзвичайні ситуації на потенційно
небезпечних об’єктах / В. В. Коваль, Є. В. Левіщенко
// Системи упр., навігації та зв’язку. – 2021. – Вип. 1. –
С. 130-133. – Бібліогр.: 14 назв. – укp.
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Формування цільової функції системи моніторингу та попере-
дження військ (сил) про надзвичайні ситуації на потенційно
небезпечних об’єктах є важливим аспектом при здійсненні оцін-
ки складу системи. Оскільки система моніторингу та попере-
дження військ (сил) про надзвичайні ситуації на потенційно
небезпечних об’єктах є складаною організаційно-технічною сис-
темою, то формування цільової функції має бути здійснено на
основі оцінок вимог до неї. Об’єктом дослідження є процес
дослідження складної системи моніторингу та попередження
військ про надзвичайні ситуації на потенційно небезпечних
об’єктах. Розроблено підхід визначення цільової функції систе-
ми моніторингу та попередження військ (сил) про надзвичайні
ситуації на потенційно небезпечних об’єктах, який надає змогу
здійснювати оцінку варіантів формування даної системи та оці-
нити рекомендації, спрямованих на підвищення ефективності її
функціонування. Розробка цільової функції системи моніторингу
та попередження військ (сил) про надзвичайні ситуації на по-
тенційно небезпечних об’єктах надає змогу проводити порівнян-
ня варіантів формування даної системи, а також здійснювати
оцінювання відповідних рекомендації щодо підвищення ефектив-
ності її функціонування.

Шифр НБУВ: Ж73223

Діяльність з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій воєнного,
техногенного і природного характеру

2.Ц.1043. Аналіз та кількісна порівняльна оцінка ризиків
надзвичайних ситуацій техногенного характеру на території
України / Г. В. Іванець, М. Г. Іванець, О. І. Богатов,
О. А. Наконечний, І. А. Шарапа // Вісн. ХНАДУ: зб. наук.
пр. – 2021. – Вип. 92, т. 1. – С. 206-213. – Бібліогр.:
18 назв. – укp.

Проаналізовано ризики надзвичайних ситуацій техногенного
характеру на території України. Розглянуто причини та основні
чинники, що впливають на стан техногенної небезпеки в регіонах
держави. Здійснено порівняльну оцінку стану загроз території
та населення регіонів.

Шифр НБУВ: Ж69103
2.Ц.1044. Військовий зв’язок у початковий період ліквідації

аварії на Чорнобильській АЕС / Я. М. Грохольський,
Л. М. Сакович, Г. Я. Криховецький // Системи упр., навіга-
ції та зв’язку. – 2021. – Вип. 2. – С. 125-131. – Бібліогр.:
22 назв. – укp.

Проаналізовано процес розгортання, динаміка змін та особли-
вості використання системи військового зв’язку у 30-ти кіломет-
ровій зоні Чорнобильської АЕС у період з 26.04.86 р. до
05.12.86 р. Матеріал оснований на документах та наказах опе-
ративної групи МО СРСР (в/ч 06407), статистичних даних, які

представлялись щоденно від елементів зв’язку, та аналізі авто-
рами записів у відділі зв’язку вказівок керівництва і результатів
їх реалізації щодо оперативних змін у структурі зв’язку у межах
30-ти кілометрової зони, спеціальної зони (блоки ЧАЕС) і сто-
совно взаємодії із зовнішніми структурами поза 30-ти кілометро-
вою зоною у зазначений період ліквідації аварії на ЧАЕС. За
рядками й цифрами даної роботи – величезна за обсягом і
безмежна за відповідальністю робота десятків тисяч наших гро-
мадян, цивільних і військових, солдатів, сержантів, прапорщи-
ків, офіцерів і жінок, які самовіддано, у небачено стислі строки,
за умов страшної безпосередньої загрози своєму здоров’ю і жит-
тю, створювали систему військового зв’язку, приводили цивіль-
ний зв’язок до нових умов, знаходили нестандартні та ефективні
рішення проблем, що виникали і були несподіваними, складни-
ми та непередбачуваними за наслідками.

Шифр НБУВ: Ж73223
2.Ц.1045. Методологія портфельно-гібридного управління

розвитком територіальних систем безпеки: автореф. дис. ...
д-ра техн. наук: 05.13.22 / Р. Т. Ратушний; Київський Нац.
ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2020. – 44 с.: рис.,
табл. – укp.

Виконано теоретичне узагальнення та вирішено актуальну на-
уково-прикладну проблему створення методології портфельно-
гібридного управління, а саме моделей і методів управління роз-
витком територіальних систем безпеки, що реалізуються у спе-
цифічному проєктному середовищі за обмежених ресурсів. Про-
аналізовано стан питання у практиці та науці, обгрунтовано до-
цільність розробки нових і вдосконалення існуючих наукових
основ, моделей, методів і засобів портфельно-гібридного управ-
ління. Розроблено методологію портфельно-гібридного управлін-
ня розвитком територіальних систем безпеки у специфічному
проєктному середовищі за обмежених ресурсів. Розкрито меха-
нізм формування цінності гібридних проєктів. Удосконалено
системно-чинникові моделі цінності гібридних проєктів і портфе-
лів. Розроблено методи та моделі портфельно-гібридного управ-
ління з урахуванням мінливої конфігурації проєктного середови-
ща, що визначає множину пріоритетних змін територіальних
систем безпеки й ефективних проєктів, що входять до складу
відповідних портфелів. Удосконалено методи та моделі управ-
ління конфігурацією проєктів розвитку територіальних систем
безпеки, а також науково-методичні засади моделювання їх
портфелів. Розроблено інструментальні засоби моделювання гіб-
ридних проєктів, перевірено їх на адекватність. Змодельовано
зазначені проєкти, що забезпечило прогнозування показників їх
цінності. Обгрунтовано тенденції зміни показників цінності про-
єктів розвитку громадських систем безпеки за зміни кількісного
значення показників їх небезпеки та прогнозованої конфігурації
проєктного середовища. Впроваджено у практику методику та
рекомендації щодо портфельно-гібридного управління.

Шифр НБУВ: РА445025

Служба з питань надзвичайних ситуацій. Цивільна оборона
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Культура. Наука. Освіта

(реферати 2.Ч.1046 –  2.Ч.1248)

2.Ч.1046. Інформаційне онлайн-телебачення України: авто-
реф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.06
/ О. М. Прикидько; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка,
Інститут журналістики. – Київ, 2021. – 16 с. – укp.

Проаналізовано часові межі формування та розвитку інформа-
ційного телебачення в Україні, його нові форми та види, виник-
нення та формування Інтернет-версій телеканалів, зокрема но-
винних онлайн-програм. Сучасне інформаційне телебачення має
новий вигляд і нові форми, оскільки XXI ст. принесло нові
технології телевізійного виробництва. Досліджено тенденції роз-
витку сучасного українського інформаційного онлайн-телебачен-
ня на основі аналізу інформаційних програм за 2014 – 2019 рр.
комерційних і державних телеканалів України: «1+1» («ТСН»),
«UA:ПЕРШИЙ» («Новини»), «СТБ» («Вікна-Новини»), «5 ка-
нал» («Час новин»), «112 Україна» («Новини 112») та «канал
24» («Випуск новин»), новинні випуски телеканалів
«NewsOne», «Hromadske.tv’» та л Еспресо ТV». Описано інтег-
рацію телевізійного контенту з інтернетом, проаналізовано ос-
новні риси інформаційного телебачення в Інтернеті й особливо-
сті подачі новинноі інформації в мережі, розглянуто дифузію
інформаційних жанрів та образи ведучих програми онлайн-новин.

Шифр НБУВ: РА448475
2.Ч.1047. Національно-патріотична домінанта у публіцистиці

Софії Русової: автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій:
27.00.04 / І. М. Євдокименко; Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – Київ, 2021. – 17 с. – укp.

Проаналізовано в хронологічній послідовності основні періоди
публіцистичної діяльності відомої української громадської та
культурно-освітньої діячки через становлення і розвиток голов-
ної Ї національно-патріотичної домінанти в її публікаціях. У
процесі аналізу публіцистичної спадщини С. Русової всі публі-
кації систематизовано за певним жанрово-тематичним принципом
та розподілено на: літературно-критичні огляди, рецензії, заміт-
ки; мистецтвознавчі статті, проблемні та аналітичні статті, звіти
на педагогічну тематику; біографічні, історичні та подорожні
нариси; праці, написані для жінок і про жінок (статті, характе-
ристики-силуети, замальовки, есе). Охарактеризовано публікації
за основним призначенням і виховним спрямуванням (родинне
виховання, суспільне призначення жінки, громадянське вихован-
ня). За матеріалами, акумульованими у процесі опрацювання
джерельної бази наукового дослідження, укладено бібліографіч-
ний покажчик публіцистичної спадщини С. Русової за періодич-
ними виданнями, які подано в алфавітному порядку. У дослі-
дженні також здійснено кількісний аналіз публікацій, що надало
змогу сформувати цілісне уявлення щодо публікаційної діяльно-
сті авторки, а також визначено їх частотність у періодичних
виданнях кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Шифр НБУВ: РА449233
2.Ч.1048. Становлення і розвиток телебачення на Закарпатті

в історичному, політичному, культурному контекстах: автореф.
дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.01 / Н. В. То-
лочко; Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро,
2020. – 20 с. – укp.

Досліджено становлення і розвиток телебачення на Закарпатті
в історичному, політичному, культурному контекстах. Комплекс-
но з’ясовано особливості телевізійних медіа, передумови заро-
дження телебачення у краї, специфіку становлення, функціону-
вання в різні періоди, у тому числі як державного телеканалу,
формально-змістові риси приватних каналів, комунального,
частково приватного телеканалу, особливості мовлення для етно-
спільнот Закарпаття. Здійснено комплексний науковий аналіз
телевізійного мовлення найзахіднішої області України – як
державного, так і приватних мовників. Досліджено специфіку
розвитку телевізійних медіа в контексті суспільно-політичної си-
туації в регіоні, зосереджено увагу на залежності телеканалів від
місцевої влади й окремих політиків. Систематизовано й виокрем-
лено регіональні особливості мовлення, охарактеризовано телеві-
зійний контент для етноспільнот. Проаналізовано період органі-
зації й перших років роботи Суспільного ТБ на Закарпатті,
виокремлено основні проблеми, наголошено на доцільності мов-
лення для національних меншин краю. Запропоновано стратегію
розвитку телебачення прикордонного поліетнічного регіону, у
якій зосереджено увагу на важливості збереження мовлення для
всіх національних громад, оригінального авторського контенту й
на потребі його удосконалення відповідно до інформаційних ви-
кликів сьогодення. Удосконалено теоретико-методологічні засади
вивчення регіонального телебачення. Висвітлено підходи до ана-
лізу поліетнічного медіасередовища. Вивчено проблеми рефор-
мування регіонального телебачення в контексті поступу новітніх

медіа. Досліджено концепцію сучасного процесу консолідації
жителів України, зокрема представників етноспільнот, засобами
телебачення. Практичне значення одержаних результатів поля-
гає в тому, що матеріали дисертаційної роботи можна застосову-
вати при розвТязанні низки академічних наукових і навчальних
проблем, зокрема заповнення «білих плям» у галузі українсько-
го журналістикознавства. Новітність нововпроваджуваного поля-
гає в оригінальному комплексному дослідженні історії станов-
лення й розвитку телебачення на Закарпатті крізь призму істо-
ричних подій, суспільно-політичних змін, культурних упливів.

Шифр НБУВ: РА448774
2.Ч.1049. Формування гендерної компетентності батьків-ви-

хователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціаль-
ного супроводу: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05
/ Т. Ю. Шевченко; ДВНЗ «Донбаський державний педагогіч-
ний університет». – Слов’янськ, 2020. – 19 с.: табл. – укp.

Уперше визначено, теоретично обгрунтовано й експеримен-
тально перевірено соціально-педагогічні умови формування ген-
дерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соці-
ального супроводу (актуалізація мотивації батьків-вихователів
ДБСТ до набуття базових гендерних знань у процесі соціального
супроводу; збагачення змісту соціального супроводу батьків-ви-
хователів ДБСТ гендерним компонентом з орієнтацією на набут-
тя ними позитивного досвіду розвТязання виховних задач ген-
дерного контексту; застосування сучасних інтерактивних техно-
логій щодо формування гендерної компетентності батьків-вихо-
вателів ДБСТ у процесі соціального супроводу); визначено зміст
понять Дгендерна компетентність батьків-вихователів ДБСТФ,
Дсоціальний супровід батьків-вихователів ДБСТФ. Уточнено
понятійно-категоріальний апарат, зокрема: зміст поняття гендер-
на компетентність батьків-вихователів ДБСТФ, структуру ген-
дерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ (мотиваційно-
ціннісний, особистісний, когнітивний, діяльнісний і рефлексив-
ний компоненти) та критерії, показники і рівні сформованості її
компонентів; зміст поняття,, соціальний супровід батьків-вихова-
телів ДБСТФ. До наукового обігу введено: авторське визначен-
ня поняття Дгендерна компетентність батьків-вихователів
ДБСТФ, під якою розуміємо інтегративну особистісну характе-
ристику батьків як вихователів, що грунтується на їх мотивацій-
но-ціннісній спрямованості до застосування гендерного підходу
у вихованні, впровадженні ідеї гендерної рівності; особистісних
якостях, що необхідні для здійснення виховного процесу; наяв-
ності знань про зміст і засоби гендерного підходу до виховання;
уміннях і навичках ефективного використання гендерних знань
у виховному процесі в умовах ДБСТ; здатності до самооцінки,
саморефлексії та самопізнання власних гендерних ролей і вихов-
них інтеракцій, прагнення до розвитку і самоосвіти з питань
гендерної теорії і практики. Теоретичний аналіз наукової літера-
тури та сучасного законодавства в галузі соціальної політики
надав змогу охарактеризувати соціальний супровід батьків-вихо-
вателів ДБСТ як складову соціального супроводу ДБСТ, що
передбачає діяльність фахівця (або групи фахівців із соціальної
роботи) центру соціальних служб для сім’ї, дітей та моло-
ді/об’єднаних територіальних громад щодо надання батькам-ви-
хователям соціальної послуги соціальний супровід шляхом орга-
нізації та проведення комплексу соціально-педагогічних, соці-
ально-економічних, психологічних, інформаційних, правових за-
ходів, спрямованих на допомогу в створенні оптимальних умов
функціонування ДБСТ.

Шифр НБУВ: РА448046
2.Ч.1050. Формування та розвиток системи архівних фондів

наукових установ НАН України (1968 –  2018): автореф.
дис. ... канд. іст. наук: 27.00.02 / О. В. Січова; НАН України,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. –
Київ, 2020. – 19 с. – укp.

Досліджено історію формування та розвитку мережі архівів
академічних наукових установ протягом 1968 – 2018 pp. Про-
аналізовано еволюцію правового статусу та ієрархічних зв’язків
архівних підрозділів у НАН України. Досліджено методичні
засади фондової організації архівних документів протягом ра-
дянського періоду і в роки незалежної України та окреслено
загальні риси архівних фондів, що формувалися з документів
наукових установ НАН України. Здійснено комплексний аналіз
системи довідкового апарату до документів архівних фондів на-
укових установ НАН України. Проаналізовано й удосконалено
історично сформовану методику описування архівних документів
та складання архівних довідників на документи наукових уста-
нов НАН України. Результати дослідження мають практичне
значення для організації робіт зі створення оптимальних умов
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для накопичення та пошуку ретроспективної інформації про на-
уку в НАН України, організаціях, які перебувають в її віданні,
та тих, діяльність яких пов’язана зі створенням наукових знань.

Шифр НБУВ: РА448071
2.Ч.1051. Часописи видавництва «Наша культура» як дже-

рело дослідження національно-духовного життя українців Ка-
нади (друга половина 1940-х –  1960-ті рр.): автореф. дис. ...
канд. іст. наук: 07.00.06 / Т. І. Василик; Київський нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Досліджено канадські українськомовні часописи видавництва
«Наша культура»: «Слово істини», «Наша культура», «Віра й
культура», які виходили дркуом упродовж 1947 – 1967 рр. у
Вінніпезі. Встановлено передумови виникнення та заснування
часописів, пріоритетна проблематика кожного з періодичних ви-
дань, редакційний та авторський склад, традиційні рубрики та
жанри подання матеріалів. З’ясовано, що серед публікацій пере-
важає тематика з української національної культури та освіти, з
історії церковних звичаїв та обрядодій, богослов’я, історії хрис-
тиянства, українського мовознавства, шевченкіани, гоголіани,
мемуарної й епістолярної спадщини діячів української культури.
Підкреслено, що домінуюча кількість публікацій належить перу
митрополита Іларіона, який постійно вів рубрику «Наші церков-
ні обряди й звичаї та богослужіння» часопис став джерелом
знань з канонічного права, історії християнства, виконував про-
світницьку та виховну місію. Констатовано, що значне місце на
шпальтах часопису займають питання театрального та музичного
мистецтва, зокрема висвітлено роль М. Заньковецької у станов-
ленні українського професійного театру, прем’єр музичних тво-
рів Б. Лятошинського, інших діячів мистецтва, пріоритетними
темами були питання історії церкви та релігії в еміграції та на
теренах підросійської України, проблеми української духовної
та матеріальної культури, мовознавства. Охарактеризовано мо-
вознавчу тематику, показано значення побутування української
мови у діаспорі, підкреслено, що ця мова живе у творчості
українських письменників Т. Шевченка, Л. Українки, М. Гоголя
та ін. Особлива увага на шпальтах часопису приділялася збере-
женню та популяризації української мови, національних тради-
цій та звичаїв, що сприяло розвиткові національно-духовного
житія в еміграції.

Шифр НБУВ: РА448107
Див. також: 2.Т.71-2.Т.72, 2.Ч.1067, 2.Ш.1339, 2.Щ.1360

Культура. Культурологія

2.Ч.1052. Стильові особливості інформаційного поля міст
Івано-Франківської області в контексті розвитку культури
середини XX –  початку XXI століття: автореф. дис. ... канд.
мистецтвознавства: 26.00.01 / С. М. Чучук; ДВНЗ «Прикар-
патський нац. ун-т ім. Василя Стефаника». – Івано-Фран-
ківськ, 2021. – 20 с. – укp.

Уперше комплексно досліджено візуальні комунікації Івано-
Франківщини в контексті комерційної, соціальної та навігаційної
знакових систем. Простежено процес становлення і трансформа-
ції інформаційного поля міст Івано-Франківської області із се-
редини ХХ ст. і до нині. Проаналізовано стильові, сюжетно-об-
разні, технічно-конструктивні особливості засобів візуальної ін-
формації, виявлено характерні ознаки та закономірності їх орга-
нізації. Розглянуто специфіку і принципи функціонування сис-
тем візуальних комунікацій у містах Сюйчжоу (Китай) та Ополє
(Польща). Визначено ключові проблемні аспекти інформаційно-
го поля Івано-Франківщини та, на основі досвіду міст Китаю і
Польщі, сформульовано ефективні механізми їх вирішення.
Укладено словник термінів. Уведено до наукового обігу новий
фактологічний матеріал, одержаний у результаті експедиційно-
польових розвідок, проведених у містах Івано-Франківськ,
Сюйчжоу, Ополє.

Шифр НБУВ: РА448882
2.Ч.1053. Теорія та історія культури (словник-довідник):

[навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти] / В. М. Букач,
Н. М. Бакланова. – Одеса: Букаєв Вадим Вікторович,
2021. – 287 с. – Бібліогр.: с. 286. – укp.

Словник-довідник містить тлумачення культурологічних тер-
мінів і понять, відомості з історії світової та вітчизняної культу-
ри, стислі біографічні дані про відомих вчених, які формували
теорію культури.

Шифр НБУВ: ВА851957
2.Ч.1054. Феномен обдарованої особистості як творця ку-

льтурних цінностей: монографія / О. М. Гавеля; Національна
академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ:
НАКККіМ, 2020. – 415 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 331-
391. – укp.

Здійснено огляд і проаналізовано наукову літературу з проб-
лематики дослідження, уточнено ключові категорії, визначено
його методологічні засади. Доведено, що специфіка феномена
обдарованої особистості зумовлена особливостями її психофізіо-
логічних утворень, які визначаються складністю й високою ор-

ганізацією. Це надає змогу їй вибірково й активно взаємодіяти
зі світом культури, здійснюючи на нього перетворювальний
вплив, конструювати нові культурні світи, символічно й більш
цілісно відтворювати дійсність, здійснювати проекцію на майбут-
нє. Простежено історичну генезу суспільного буття як основу
розвитку культурних цінностей обдарованої особистості. Здійс-
нено культурологічний аналіз стану сучасних культурних прак-
тик у контексті культурних потреб і цінностей обдарованої осо-
бистості. Визначено засоби підвищення конкурентоспроможності
культурних цінностей обдарованої особистості в Україні та світі
за допомогою SWOT-аналізу, експертизи і моніторингу. Визна-
чено нові можливості впровадження сучасних інноваційних і
прогностичних технологій у сферу культури і мистецтва.

Шифр НБУВ: ВА852351
2.Ч.1055. Футуризм в українському культурному просторі

першої половини XX століття: автореф. дис. ... канд. культу-
рології: 26.00.01 / О. С. Вернигоренко; Національна академія
керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. –
20 с. – укp.

Розглянуто трансформацію європейського футуризму як куль-
турно-філософського і літературно-мистецького напрямку та йо-
го вплив на явище футуризму в українському культурному се-
редовищі. У результаті проведеного дослідження обгрунтовано
новітнє методологічне використання загальнонаукової категорії
еволюції, яка має не тільки природничо-наукове, але й соціогу-
манітарне застосування. Концептуальні положення роботи роз-
глянуто й обгрунтовано на матеріалі російського та українського
футуризму у формах зарозумілої мови і формах самобутнього
футуристичного літературно-поетичного мовного експеримента-
торства у творчості вітчизняних футуристів Михайля Семенка,
Гео Шкурупія, Миколи Бажана тощо. Обгрунтовано застосуван-
ня поняття протомова для здійснення культурологічного аналізу
поетико-філологічних експериментів російських та українських
футуристів. Запропоноване поняття протомова надає змогу ви-
явити універсалістську природу явища футуризму, використати
можливості такого методологічного підходу для осягнення суттє-
вих відмінностей у формуванні окремих національних мовних
структур кожного з досліджуваних регіонів. В контексті автор-
ської аргументації вперше запропоновано розглянути Францію
як країну, що знаходиться біля культурно-історичних витоків
футуризму.

Шифр НБУВ: РА448993
Див. також: 2.Ф.468, 2.Ч.1175, 2.Щ.1355-2.Щ.1356,

2.Щ.1404-2.Щ.1405

Наука. Науково-дослідна робота

2.Ч.1056. Документознавство: навч.-метод. посіб. для здобу-
вачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня спец. 0219 Інфор-
маційна, бібліотечна та архівна справа / Г. М. Швецова-Вод-
ка, М. С. Костенко; Рівненський державний гуманітарний уні-
верситет. – Київ: Кондор, 2021. – 138 с.: табл. – укp.

Розглянуто генезис, еволюцію та сучасний стан науки про
документ. Наведено теоретико-методологічні засади визначення
документа та його типологію. Увагу приділено питанням класи-
фікації документів, видів видань, типів і жанрів літератури.
Розкрито особливості образотворчих, картографічних, нотних, а
також кінофотофонодокументів. Проаналізовано електронні та
неопубліковані документи, а також документи з особливим спо-
собом публікування. Висвітлено сучасні погляди щодо змісту
науки документознавства, визначено його місце серед інших дис-
циплін та окреслено перспективи розвитку.

Шифр НБУВ: ВА852421
2.Ч.1057. Історія науки і техніки: навч.-метод. матеріали для

студентів ф-ту приклад. математики: для здобувачів ступеня
бакалавра за спец. 113 «Прикладна математика», 121 «Інженерія
програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія»
/ І. К. Лебедєв, Л. Р. Ігнатова, А. І. Махінько; Національ-
ний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського». – Київ: КПІ ім. І. Сікор-
ського, 2021. – 127 с. – Бібліогр.: с. 125-127. – укp.

Висвітлено історію розвитку світової наукової думки. Розгля-
нуто історію розвитку техніки, подано основні етапи розвитку
інженерної освіти. Зокрема, увагу приділено розвитку техніки
давніх цивілізацій та накопиченню наукових знань. Описано
особливості розвитку виробництва та техніки у добу середньо-
віччя. Розглянуто нові відкриття у фізико-математичних і при-
родничих науках і технічні винаходи останньої чверті XIX –
початку XX ст. тощо.

Шифр НБУВ: ВА852236
2.Ч.1058. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної

конференції «Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної
майстерності: пошуки молодих вчених», 13 листопада 2020 р.:
[збірник] / Міжнародний гуманітарний університет, Національ-
на академія правових наук України. – Одеса: Гельветика:

Культура. Культурологія
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Міжнар. гуманітар. ун-т, 2020. – 198 с.: рис., табл. –
Бібліогр. в кінці ст. – укp.

Висвітлено деякі питання національного та міжнародного пра-
ва, а саме: правового статусу правоохоронних органів на різних
етапах розвитку української держави, тенденцій розвитку та за-
ходів протидії кіберзлочинності, шляхів активізації діяльності
громадських об’єднань щодо протидії насильству в сім’ї та таке
інше. Визначено кваліфікацію депортації у міжнародному кри-
мінальному праві. Розглянуто актуальні проблеми економіки,
менеджменту, міжнародних економічних відносин, філології, гу-
манітарних та соціальних наук, педагогіки, культури та мистец-
тва. Увагу приділено трансформації комунікаційної діяльності
органів державної влади в контексті сучасних викликів розвитку
Інтернет-комунікації, новим напрямам використання інформацій-
но-комунікаційних технологій у закладах дошкільної освіти. Ви-
кладено результати ряду досліджень в галузі медицини та фар-
мації, а саме: встановлено роль порушень деяких функціональ-
них систем організму в формуванні ускладнень загоєння опіко-
вих дефектів за допомогою амаранту, впливу вірусної інфекції
COVID – 19 на слинові залози тощо.

Шифр НБУВ: ВА852372
2.Ч.1059. Матеріали II науково-практичної конференції

«Інструменти і механізми модернізації наукових та освітніх
процесів»: [збірник], 18 – 19 груд. 2020 р.. – Полтава:
Молодий вчений, 2020. – 123 с.: рис., табл. – (Молодий
вчений. Конференція). – укp.

Досліджено ландшафти водозбору річки Сіверський Донець.
Висвітлено деякі аспекти впливу рухової активності на опорно-
рухову систему дітей. Розглянуто особливості формування хіміч-
ного складу та якості води верхів’я р. Прут у 2020 р. Охарак-
теризовано тенденції розвитку міграційної політики України у
сфері еміграції населення. Проаналізовано викладання дисцип-
лін медичного профілю за допомогою дистанційного навчання.
Досліджено вплив образливості особистості на фізичне здоров’я
у період ранньої зрілості. Висвітлено особливості соціалізації
дітей молодшого шкільного віку з порушеннями мовлення. При-
ділено увагу методам захисту бази даних від атак і несанкціоно-
ваного доступу.

Шифр НБУВ: ВА852071
2.Ч.1060. Матеріали IV (VIII) Міжнародної науково-прак-

тичної конференції «Універсалії науки та освіти: формування
світогляду особистості нової епохи» (31 жовтня –  2 листо-
пада 2019 р.) / Громадська спілка «Міжнародна наукова школа
універсології», Громадське об’єднання «Міжнародна наукова
школа універсології в Чернігівській області», Громадська орга-
нізація «Науково-дослідницький центр універсальних технологій
розвитку людини», Чернігівська обласна універсальна наукова
бібліотека імені В. Г. Короленка, Нац. ун-т «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка», Університет «Львівський
Ставропігіон», Польська Академія Універсального Управління,
Міжнародна громадська організація «Еволюція співдружно-
сті». – Чернігів: Десна Поліграф, 2019. – 142 с.: мал.,
табл. – укp.

Обговорено напрями впливу системи вищої освіти на розвиток
інформаційної економіки, формування наукової картини світу
учнів засобами steam освіти. Розглянуто проблеми ідеалу і цін-
нісних орієнтирів у вихованні та оздоровленні людини, пріори-
тети формування світогляду працівника у інноваційному розвит-
ку підприємства.

Шифр НБУВ: ВА852173
2.Ч.1061. Матеріали І Міжнародної студентської наукової

конференції «Міждисциплінарні наукові дослідження та пер-
спективи їх розвитку», 7 травня 2021, м. Київ, Україна: [у
2 т.]. Т. 1. Міждисциплінарні наукові дослідження та перспек-
тиви їх розвитку / «Молодіжна наукова ліга», громадська
організація. – Вінниця, 2021. – 214 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто фінансові ризики і їх вплив на ймовірність бан-
крутства підприємств, головні завдання та функції економічного
управління фінансовими ресурсами підприємств, сутність та ос-
новні напрями фінансової діяльності підприємств. Висвітлено
теоретичні та практичні основи оподаткування доходів фізичних
осіб, сучасні тенденції страхового ринку в Україні. Обговорено
особливості управління витратами аграрного підприємства в су-
часних умовах, сучасний стан управління інноваційною діяльніс-
тю на підприємствах України. Викладено проблеми соціальної
роботи з різними категоріями населення, принципи і моральні
засади кримінального процесу крізь призму сучасності.

Шифр НБУВ: В358696/1
2.Ч.1062. Матеріали І Міжнародної студентської наукової

конференції, 21 травня 2021, м. Миколаїв, Україна: [у 2 т.].
Т. 2. Пріоритетні напрямки та вектори розвитку світової науки
/ «Молодіжна наукова ліга», громадська організація, Міжна-
родна студентська наукова конференція. – Вінниця, 2021. –
227 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто дослідження принципів розпізнавання образів на
прикладі біометричних даних людини, питання застосування
систем розпізнавання образів за допомогою нейронних мереж,
потенціал штучного інтелекту в галузі охорони здоров’я. Висвіт-
лено сучасні технології детектування транспортних потоків,

проблеми соціальної та інформаційної допомоги малозабезпече-
ним громадянам. Викладено особливості вивчення іноземної мо-
ви дистанційно, питання формування моральних якостей учнів
початкових класів засобами усної народної творчості, проблеми
правового виховання молоді. Охарактеризовано інструментарій
мистецтва художнього текстилю в контексті національної іден-
тичності, традиційний реалізм у живописі як засіб вираження
сучасних тенденцій в образотворчому мистецтві.

Шифр НБУВ: В358781/2
2.Ч.1063. Основи технічної творчості: навч. посіб. для сту-

дентів спец. 073 – менеджмент / Ю. С. Пройдак, В. П. Іва-
щенко, В. Ю. Селівьорстов, І. М. Фріман, Є. М. Фріман; На-
ціональна металургійна академія України. – Дніпро: Акцент
ПП, 2021. – 127 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 126-127. – укp.

Викладено поняття технічної творчості, розкрито етапи техніч-
ної творчості в процесі створення технічних об’єктів. Проаналі-
зовано поняття творчості, надано загальну характеристику видів
і рівнів творчості. Розкрито поняття системного підходу в тех-
нічній творчості. Охарактеризовано розвиток методики технічної
творчості і методи пошуку нових технічних рішень. Висвітлено
основні етапи і поняття раціонального творчого процесу, а також
рівні творчої діяльності. Розглянуто сучасні методи організаціі
творчого коллективу.

Шифр НБУВ: ВА852481
2.Ч.1064. Тези доповідей XVIII Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів і молодих вчених «Молодь:
освіта, наука, духовність» (м. Київ, 12 –  13 травня 2021 р.):
[зб.]. Ч. 1 / ред.: П. Таланчук, Г. Давиденко, О. Коляда,
І. Таланчук, В. Піддяча, С. Адирхаєв, С. Нестеренко, В. Ма-
лишев, Н. Барна, А. Терещенко, В. Самарай, В. Мовчан,
А. Базиленко, А. Османова, Л. Адирхаєва, О. Колядич,
Р. Дубас, Т. Ярошовець, О. Волинець, О. Бригінець, Д. Кіс-
лов, І. Хорт, П. Лісовський, С. Забара, Л. Гук, А. Ратушенко,
Н. Кущевська, Г. Хавхун, Т. Тугай, О. Дубовський; «Украї-
на», відкритий міжнародний університет розвитку людини, На-
укове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених, «Гаудеамус», всеукраїнська молодіжна громадська ор-
ганізація студентів з інвалідністю. – Київ, 2021. – 489 с.:
рис., табл. – укp.

Розкрито суть і класифікацію екологічного ризику на промис-
ловому підприємстві. Визначено особливості розвитку ринку
страхових послуг за сучасних економічних умов. Розглянуто
функціонування механізму фінансового моніторингу в Україні.
Описано особливості управління природними ресурсами. Визна-
чено вплив цифрової економіки на ринок праці. Висвітлено
проблеми системи соціального захисту в Україні. Розглянуто
економічну суть системи соціального захисту як чинник форму-
вання соціальної держави. Увагу приділено сучасним особливос-
тям ринку послуг мобільного зв’язку в Україні. Визначено осо-
бливості впливу науково-технічного прогресу на економічні пер-
спективи України. Наведено сучасні методи дослідження ринко-
вого попиту. Висвітлено окремі аспекти якості послуг в Україні.

Шифр НБУВ: В358804/1
2.Ч.1065. Тези доповідей XVIII Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів і молодих вчених «Молодь:
освіта, наука, духовність» (м. Київ, 12 –  13 травня 2021 р.):
[зб.]. Ч. 2 / ред.: П. Таланчук, Г. Давиденко, О. Коляда,
І. Таланчук, В. Піддяча, С. Адирхаєв, С. Нестеренко, В. Ма-
лишев, Н. Барна, А. Терещенко, В. Самарай, В. Мовчан,
А. Базиленко, А. Османова, Л. Адирхаєва, О. Колядич,
Р. Дубас, Т. Ярошовець, О. Волинець, О. Бригінець, Д. Кіс-
лов, І. Хорт, П. Лісовський, С. Забара, Л. Гук, А. Ратушенко,
Н. Кущевська, Г. Хавхун, Т. Тугай, О. Дубовський; «Украї-
на», відкритий міжнародний університет розвитку людини, На-
укове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених, «Гаудеамус», всеукраїнська молодіжна громадська ор-
ганізація студентів з інвалідністю. – Київ, 2021. – 469 с.:
іл., табл. – укp.

Висвітлено окремі питання соціальної роботи з сім’ями, які
опинилися у складних життєвих обставинах. Розглянуто інтер-
активні форми роботи щодо профілактики насильства дітей.
Описано особливості діяльності служб у справах дітей. Увагу
приділено особистісно зорієнтованому підходу до дітей з особли-
вими освітніми потребами за умов закладу загальної середньої
освіти. Досліджено питання впровадження міжнародних стан-
дартів професійної допомоги дітям з особливими освітніми по-
требами. Розглянуто юрисдикцію національної системи спеціаль-
ної освіти як чинник формування майбутніх зразків поведінки
особи з особливими освітніми потребами. Висвітлено проблеми
особистої самореалізації як психологічного феномену. Визначено
психологічні особливості спілкування молоді у соціальних мере-
жах. Розглянуто проблеми законодавчого закріплення поняття
корупції у кримінальному праві України. Досліджено правові
колізії застосування господарського та цивільного кодексів Ук-
раїни. Розглянуто права і свободи людини у сучасному грома-
дянському суспільстві. Висвітлено теоретичні аспекти криміна-
лістичного забезпечення. Проаналізовано проблеми підліткової
злочинності. Досліджено тенденції розвитку громадянського
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суспільства в Україні. Розкрито роль децентралізації в розши-
ренні повноважень органів місцевого самоврядування.

Шифр НБУВ: В358804/2
2.Ч.1066. Тези доповідей XVIII Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів і молодих вчених «Молодь:
освіта, наука, духовність» (м. Київ, 12 –  13 травня 2021 р.):
[зб.]. Ч. 3 / ред.: П. Таланчук, Г. Давиденко, О. Коляда,
І. Таланчук, В. Піддяча, С. Адирхаєв, С. Нестеренко, В. Ма-
лишев, Н. Барна, А. Терещенко, В. Самарай, В. Мовчан,
А. Базиленко, А. Османова, Л. Адирхаєва, О. Колядич,
Р. Дубас, Т. Ярошовець, О. Волинець, О. Бригінець, Д. Кіс-
лов, І. Хорт, П. Лісовський, С. Забара, Л. Гук, А. Ратушенко,
Н. Кущевська, Г. Хавхун, Т. Тугай, О. Дубовський; «Украї-
на», відкритий міжнародний університет розвитку людини, На-
укове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених, «Гаудеамус», всеукраїнська молодіжна громадська ор-
ганізація студентів з інвалідністю. – Київ, 2021. – 449 с.:
рис., табл. – укp.

Досліджено сучасні інформаційні системи. Розглянуто якість
процесів створення програмного забезпечення. Висвітлено питан-
ня про окремі види тестування. Увагу приділено також актуаль-
ним питанням математичного моделювання програмного забезпе-
чення. Розкрито суть процесу ректифікації. Описано особливості
створення радіорелейних систем передачі міліметрового діапазо-
ну. Проведено огляд інформаційних технологій правознавства.
Розглянуто нові вимоги до пакування продукції закладів ресто-
ранного господарства. Увагу приділено інноваційному устатку-
ванню кондитерського виробництва закладів ресторанного госпо-
дарства. Розкрито роль продуктів функціонального призначення
в харчуванні людини. Наведено сучасні технології зміцнення
здоров’я людини. Визначено напрями перспективних досліджень
фундаментальних властивостей наностану. Розглянуто стан
проблеми та розроблено методику електроосадження компози-
ційних покриттів. Наведено правила перевезень вантажів авто-
мобільним транспортом. Визначено особливості професійної під-
готовки фахівців автотранспортної галузі України. 

Шифр НБУВ: В358804/3
2.Ч.1067. Теоретико-методичні основи використання цифро-

вих відкритих систем у підготовці аспірантів і докторантів з
наук про освіту: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.10
/ А. В. Яцишин; НАПН України, Інститут інформаційних тех-
нологій і засобів навчання. – Київ, 2021. – 41 с.: рис. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методичні основи використання циф-
рових відкритих систем у підготовці аспірантів і докторантів, що
враховує сучасні вимоги цифрової трансформації суспільства та
важливість розвитку цифрової, інформаційно-аналітичної та ін-
формаційно-дослідницької компетентностей аспірантів і доктора-
нтів як майбутніх фахівців, що будуть забезпечувати цифровіза-
цію освіти і науки. Досліджено зарубіжні та вітчизняні практики
підготовки аспірантів і докторантів в умовах цифрової транс-
формації суспільства. Обгрунтовано та досліджено організацій-
но-педагогічні умови та досвід підготовки аспірантів і доктора-
нтів з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Здійс-
нено добір та описано специфіку застосування сервісів цифрових
відкритих систем для організації підготовки та проведення до-
сліджень аспірантами і докторантами з наук про освіту. Визна-
чено критеріальні характеристики та рівні розвитку цифрової,
інформаційно-аналітичної, інформаційно-дослідницької компе-
тентностей аспірантів і докторантів. Обгрунтовано та побудовано
моделі: цифровізації підготовки аспірантів і докторантів з наук
про освіту у ЗВО/науковій установі; використання цифрових
відкритих систем для розвитку цифрової, інформаційно-аналі-
тичної та інформаційно-дослідницької компетентності аспірантів
і докторантів з наук про освіту. Розроблено основні компоненти
науково-методичної системи використання цифрових відкритих
систем у підготовці аспірантів і докторантів з наук про освіту.
Зазначено, що результати педагогічного експерименту підтверди-
ли, що розроблена науково-методична система є ефективною,
педагогічно доцільною і заслуговує на впровадження у ЗВО/на-
укові установи.

Шифр НБУВ: РА448405
2.Ч.1068. Quantitative analysis of the co-publications of

Ukrainian researchers with the 1994 –  2018 Nobel laureates in
science / S. A. Nazarovets // Наука та інновації. – 2020. –
16, № 5. – С. 103-110. – Бібліогр.: 20 назв. – англ.

Нобелівська премія присуджується щороку за суттєві наукові
відкриття та винаходи. Більшість наукових робіт сьогодні вико-
нуються спільно значною кількістю дослідників, проте, відповід-
но до статуту Нобелівського фонду, лише обмежене коло вчених
можуть отримати нагороду. Аналіз співавторства публікацій но-
белівських лауреатів надасть змогу виявити установи України,
науковці яких співпрацювали з провідними вченими світу, на-
укові здобутки яких було відзначено Нобелем. Для розвитку
науки в Україні важливо вивчати успішний досвід співпраці
співробітників вітчизняних наукових установ з провідними сві-
товими вченими та науковими центрами, адже спільна наукова
робота полегшує процес одержання нових знань, сприяє взаєм-
ному збагаченню ідеями, ефективному використанню ресурсів та
розширює можливості щодо подальшого використання результа-

тів досліджень. Мета роботи – дослідити співавторство праців-
ників наукових установ України з нобелівськими лауреатами в
окремих галузях науки. Встановлено Scopus ID нобелівських
лауреатів 1994 – 2018 рр. у галузях фізики, хімії, медицини
або фізіології. З бази даних Scopus відібрано публікації лауре-
атів Нобелівської премії, що були написані у співавторстві з
вченими, які на момент написання роботи працювали в наукових
установах України. Визначено кількість цих публікацій та їхній
тип, авторів, час написання та кількість подальших цитувань.
Результати. Виокремлено 31 публікацію, в яких співавторами
були нобелівські лауреати 1994 – 2018 рр. та співробітники
наукових установ України. Загалом встановлено 37 таких авто-
рів з 14 наукових закладів. Висновки: одержані дані свідчать,
що співробітники наукових установ України опублікували вкрай
мало спільних робіт з лауреатами Нобелівської премії 1994 –
2018 рр. у порівнянні з працівниками установ країн-лідерів з
публікаційної активності. Система зв’язків вітчизняних науко-
вих установ з світовими науковими закладами, чиї працівники
роблять важливий внесок у науковий прогрес, є малорозвиненою.

Шифр НБУВ: Ж25189
Див. також: 2.С.1, 2.Х.551

Освіта. Педагогічні науки

2.Ч.1069. Європейська проєктна культура в Україні: стан,
проблеми, перспективи: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ.
конф. 29 – 30 трав. 2020 р. / ред.: О. Гура, В. Меняйло;
Запорізький Нац. ун-т, Програма ЄС «Еразмус +», Міжнарод-
ний благодійний фонд «Міжнародний Фонд досліджень осві-
тньої політики», Громадське об’єднання «Інноваційний універ-
ситет», Українська асоціація викладачів та дослідників європей-
ської інтеграції, Запорізька міська рада. – Запоріжжя: Гель-
ветика, 2020. – 215 с.: рис., табл. – укp.

Обговорено проблеми співробітництва України і ЄС. Висвіт-
лено питання стратегічного планування та інституціоналізації
проектної діяльності у вищій освіті: методи, підходи, історії
успіху. Охарактеризовано проєктно-орієнтовані технології в су-
часній вітчизняній практиці: освіта, наука, влада, бізнес.

Шифр НБУВ: ВА852171
2.Ч.1070. Європейські цінності в українській освіті: виклики

та перспективи: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.,
28 – 29 трав. 2021 р. / ред.: О. Тупахіна; Національне агент-
ство із забезпечення якості вищої освіти, Національний Ераз-
мус+, Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя: Гельветика,
2021. – 180 с. – укp.

Сьогодні заклади освіти стають потужними агентами змін у
напряму вкорінення й поширення європейських цінностей в ук-
раїнському суспільстві. Фокусуючись на європейських цінностях
як на фундаменті національної освітньої реформи, розглянуто їх
передусім як цінності в дії – невід’ємний компонент навчальної
й наукової діяльності, управління освітою, забезпечення її якос-
ті, студентського самоврядування тощо. Розглянуто сучасні під-
ходи в міждисциплінарних дослідженнях міжнародної конкурен-
тоспроможності банківського сектора. Охарактеризовано мовну
освіту в Україні у світлі мовної політики ЄС. Проаналізовано
діджиталізацію історичної освіти України в умовах цифрової
трансформації Європи. Висвітлено цінність самовдосконалення
як чинник ефективної адаптації в умовах дистанційного навчан-
ня в період карантину пандемії СОVID-19. Досліджено явища
критичного мислення і візуальний стереотип у медіа. Охаракте-
ризловано інтелектуальну складову комунікації як частину на-
укового дискурсу. Досліджено процес формування гуманістично-
го світогляду підлітків у процесі вивчення сучасної української
літератури в гімназії.

Шифр НБУВ: ВА852252
2.Ч.1071. Інформаційні технології гармонізації зрівноваже-

ного освітнього простору: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:
05.13.06 / М. І. Цюцюра; Київський Нац. ун-т будівництва і
архітектури. – Київ, 2020. – 44, [1] с.: рис., табл. – укp.

Здійснено аналіз існуючих видів конвергенції та дивергенції у
технічних галузях, показано специфічні, проблемні та вузькі
області їх застосування у процесі розвитку освітнього простору.
Розроблено моделі та методи гармонізації інформаційних техно-
логій (ІТ) зрівноваженого освітнього простору закладів вищої
освіти (ЗВО) за ціннісно-компетентнісним підходом. Упрова-
джено запропоновану конвергентно-дивергентну методологію
гармонізації зрівноваженого освітнього простору та її основні
дослідження, а також розроблено моделі, методи та ІТ управлін-
ня стратегічним розвитком ЗВО з розрахування показників при-
вабливості, прибутковості, цінностей, компетентностей та індика-
торів успіху за умов урахування впливів турбулентного зовніш-
нього середовища. Проведено аналіз загальної проблеми форму-
вання ІТ освітнього середовища, визначено особливості та вузькі
місця їх формування. Розглянуто основні та вдосконалені стан-
дарти з управління і надання освітніх послуг (наукові та навчальні
освітні програми) за умов автономності ЗВО. Вдосконалено
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існуючі та розроблено нові моделі й методи прийняття управлін-
ських рішень при ціннісно-компетентнісному підході та форму-
ванні якості й ефективності розвитку ЗВО. Визначено теоретич-
ну та прикладну цінність одержаних результатів на прикладах
практичного застосування розроблених моделей і методів функ-
ціонування ІТ ЗВО. Сформовані моделі та методи ІТ гармоніза-
ції представлено у вигляді алгоритмів і програмного забезпечен-
ня підсистем системи збалансованого інформаційного управління
ЗВО. Розроблено на цій основі програмний комплекс ІТ ЗВО,
що надає змогу дистанційно здійснювати гармонізацію цінностей
управління з ІТ. Побудовано моделі інтеграції системи управлін-
ня конвергенцією та дивергенцією у відповідності з існуючими
стандартами, які забезпечують інтеграцію розробок в основний
документообіг ЗВО. Апробацію й упровадження розроблених
моделей і методів реалізовано у виконанні науково-дослідних
робіт Київського національного університету будівництва і архі-
тектури МОН України.

Шифр НБУВ: РА445105
2.Ч.1072. Культурно-національна самоідентифікація освіти.

Український контекст / П. Саух // Пед. інновації: ідеї, ре-
алії, перспективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 1. –
С. 116-120. – Бібліогр.: 6 назв. – укp.

Розглянуто проблему культурно-національної самоідентифіка-
ції освіти, яка гостро постає за умов глобалізації та створення
європейського освітнього простору. Зазначаючи про нинішній
освітній ідеал – підготовку індивіда, який володіє достатніми
знаннями й компетенціями для діяльності у різноманітних куль-
турно-політичних контекстах, нагадується постулат про освіту
як умову створення спільної національної ідентичності. Як пози-
тивний приклад, наведено підхід Південно-Східної Азії.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1073. Розвиток освітніх систем в умовах євроінтегра-

ційних трансформацій: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ.
конф., 26 – 27 трав. 2021 р. / ред.: С. З. Романюк,
Г. Г. Філіпчук, Т. Д. Федірчик, О. І. Янкович, О. С. Шесто-
буз, I. Kierzkowska, A.-A. Colomeischi; Чернівецький нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича, НАПН України, Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Львівський нац.
ун-т ім. Івана Франка, нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова,
Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Ка-
м’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, ДВНЗ «При-
карпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника», Мукачівський
державний університет, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла
Тичини, Нац. ун-т «Острозька академія», Рівненський держав-
ний гуманітарний університет, Світовий Конгрес Українців,
Гданська вища гуманістична школа, Вища лінгвістична школа
у Ченстохово, Сучавський університет імені Штефана Чел Маре,
Університет міжнародного бізнесу ISM, Арієльський універси-
тет. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича,
2021. – 327 с.: рис. – укp.

Проаналізовано освітні системи у вимірі ретроспективних та
сучасних реалій, зокрема вітчизняний та міжнародний досвід,
тенденції розвитку вищої педагогічної освіти у світовому осві-
тньому просторі. Охарактеризовано компетентнісний підхід у
професійному становленні сучасного педагога, розвиток соціаль-
но-психологічного потенціалу особистості педагога в умовах ін-
новаційних освітніх змін. Розглянуто питання управління роз-
витком педагогічних систем у контексті суспільних трансформа-
цій. Увагу приділено проблемам освіти дорослих у національно-
му та світовому освітньому просторі.

Шифр НБУВ: ВА852448
2.Ч.1074. Розвиток професійної освіти дорослих у країнах

Центральної та Східної Європи: автореф. дис. ... д-ра пед.
наук: 13.00.04 / А. В. Боярська-Хоменко; Хмельницький нац.
ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – укp.

Здійснено цілісний компаративний аналіз розвитку професій-
ної освіти дорослих у країнах Центральної та Східної Європи.
Проаналізовано генезу професійної освіти дорослих, окреслено
детермінанти та виокремлено основні етапи її розвитку. Висвіт-
лено тенденції розвитку професійної освіти дорослих. Охаракте-
ризовано системи професійної освіти дорослих у двох групах
країн: Центральної Європи на прикладі Німеччини, Словаччини,
Чехії, Польщі та Східної Європи на прикладі Румунії та Болга-
рії. Доведено, що системи професійної освіти дорослих у дослі-
джуваних країнах охоплюють сукупність компонентів (теоретич-
не та методологічне підрунтя, нормативне регулювання, органі-
зація й управління, стратегії розвитку, інституційна структура,
соціальна й економічна складова, зміст і технології навчання,
забезпечення якості). Визначено особливості неформальної та
інформальної професійної освіти дорослих у досліджуваних кра-
їнах. Проаналізовано організаційно-дидактичні засади професій-
ної освіти дорослих у країнах Центральної та Східної Європи
(зміст професійної освіти дорослих; технологічні аспекти; вико-
ристання інформаційних технологій для організації як формаль-
ного, так і неформального освітнього процесу; підходи до забез-
печення якості професійної освіти дорослих). Визначено особли-
вості практичної підготовки в системі професійної освіти дорос-
лих у країнах Центральної та Східної Європи (відповідність до
соціально-економічних вимог і ринку праці; високий рівень ма-

теріально-технічного та навчального забезпечення освітнього
процесу; організація на засадах партнерства, різноманітність ви-
дів практики залежно від спеціальностей). Здійснено порівняль-
но-педагогічний аналіз систем професійної освіти дорослих в
Україні та в країнах Центральної і Східної Європи, окреслено
можливості використання конструктивних ідей європейського
досвіду в розвитку професійної освіти дорослих в Україні. Вдос-
коналено навчально-методичне забезпечення професійної освіти
дорослих в Україні з урахуванням європейських цінних ідей
(зміст фахових дисциплін, технології навчання).

Шифр НБУВ: РА445038
2.Ч.1075. Сучасний науково-педагогічний дискурс у вирі-

шенні освітніх проблем: колект. монографія / С. Я. Харченко,
В. І. Бабіч, В. Л. Григоренко, В. В. Докучаєва, Л. В. Каль-
ченко, С. В. Коношенко, Н. П. Краснова, О. В. Лісовець,
С. О. Омельченко, О. І. Онипченко, Н. О. Островська,
Л. Й. Петришин, В. В. Прошкін, О. І. Рассказова, В. І. Сте-
паненко, С. Ю. Сургова, Н. Є. Тимошенко, С. І. Ткачов,
Н. О. Ткачова, Н. О. Хміль, Н. О. Шевченко; ред.:
С. Я. Харченко; НАПН України, Науково-дослідний центр
проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи, Луганський
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ: Талком, 2021. –
466 с.: рис. – укp.

Висвітлено теоретичні та практичні засади реалізації сучасно-
го науково-педагогічного дискурсу у процесі вирішення актуаль-
них освітніх проблем. Розглянуто основні напрями соціально-пе-
дагогічних досліджень сучасної соціальної сфери. Окреслено ва-
гомі проблеми професійної освіти та шляхи їх вирішення. Роз-
крито питання організаційного моделювання системи соціально-
педагогічної роботи з превенції соціального сирітства у терито-
ріальній громаді міста. Висвітлено суть і структуру управлін-
ської культури соціального працівника. Розглянуто системно-
структурний підхід до обгрунтування соціально-педагогічної тех-
нології розвитку соціальності дітей в умовах інклюзивної освіти.
Розкрито особливості дистанційного консультування в соціаль-
ній роботі з різними категоріями клієнтів.

Шифр НБУВ: ВА852495
Див. також: 2.Ч.1059-2.Ч.1060, 2.Ч.1064-2.Ч.1066

Загальна педагогіка

2.Ч.1076. Матеріали міжнародної науково-практичної кон-
ференції «Сучасна педагогіка та психологія: методологія, тео-
рія і практика», 4 –  5 грудня 2020 р.: [збірник] / Таврій-
ський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ: Гельветика,
2020. – 186 с.: рис. – укp.

Розглянуто компетентнісний потенціал упровадження іннова-
ційних технологій у початкову школу. Висвітлено організацію
дистанційного навчання за умов карантину (на прикладі ВСП
«Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національ-
ного університету»). Висвітлено також іншомовну мовленнєву
діяльність студентів ЗТВО. Розкрито значення інноваційних тех-
нологій у викладанні дисциплін професійного циклу спеціально-
сті «Харчові технології». Досліджено питання формування про-
фесійної мотивації бакалаврів готельно-ресторанної справи до
успішної діяльності. Розглянуто перевернуте навчання як засіб
самостійного оволодіння професійно-значущими знаннями сту-
дента у закладі вищої освіти. Висвітлено актуальність застосу-
вання фольклорної арт-терапії у засобах використання змін пси-
хологічного стану дитини. Розглянуто також проблеми застосу-
вання мультимедійних технологій у професійній підготовці май-
бутніх фахівців музичного мистецтва. Наведено організаційно-
педагогічні умови застосування комплексного підходу до корек-
ційної роботи в умовах логопедичного пункту. Досліджено осо-
бливості відповідального ставлення молоді до здоров’я. Висвіт-
лено історію розвитку вчення про психосоматику. Описано пси-
хологічні особливості розвитку екологічної свідомості студентів.

Шифр НБУВ: ВА852073
2.Ч.1077. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до

організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів загальної
середньої школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04
/ І. О. Романюк; Хмельницький Нац. ун-т. – Хмельницький,
2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми підготовки
майбутніх соціальних педагогів до організації культурно-дозвіл-
лєвої діяльності учнів загальної середньої школи. Обгрунтовано
й експериментально перевірено ефективність педагогічних умов
підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації куль-
турно-дозвіллєвої діяльності учнів загальної середньої школи
(розвиток у студентів мотиваційного та креативного ставлення
до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів загальної
середньої школи; коригування змісту професійно-педагогічної
підготовки студентів на основі максимального вивчення особли-
востей культурно-дозвіллєвої діяльності; залучення студентів до
онлайн-активності культурно-дозвіллєвого формату); розроблено
модель підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації
культурно-дозвіллєвої діяльності учнів загальної середньої
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школи. Удосконалено витлумачення суті ключових понять: «під-
готовка майбутніх соціальних педагогів до організації культур-
но-дозвіллєвої діяльності учнів загальної середньої школи», «го-
товність майбутніх соціальних педагогів до організації культур-
но-дозвіллєвої діяльності учнів», «культурно-дозвіллєва діяль-
ність учнів». Уточнено компоненти (мотиваційний, когнітивний,
діяльнісний), критерії (мотиваційно-ціннісний, змістово-пізна-
вальний, професійно-діяльнісний), показники готовності майбут-
ніх соціальних педагогів до організації культурно-дозвіллєвої
діяльності учнів загальної середньої школи. Подальшого розвит-
ку набули зміст, форми, методи підготовки майбутніх соціаль-
них педагогів у ЗВО; функції культурно-дозвіллєвої діяльності
учнів загальної середньої школи.

Шифр НБУВ: РА448734
2.Ч.1078. Проблемні питання ідентифікації наукової освіти

в українській педагогічній науці / О. Ковальова // Пед.
інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. – 2020. –
Вип. 2. – С. 144-151. – Бібліогр.: 19 назв. – укp.

Представлено результати теоретичного дослідження понятій-
ного поля наукової освіти. Розкрито розуміння понять «науко-
во-природнича освіта» та «спеціалізована освіта наукового спря-
мування». Досліджено відмінні характеристики і зв’язки між
цими поняттями, а також STEM- і STEAM-освітою. Подано ви-
значення, розкрито відмінності і виокремлено структурні елемен-
ти понять «наукова грамотність» і «науково-природнича грамот-
ність». Визначено ключовий підхід наукової освіти – навчання
на основі запиту, розкрито його зміст. Зроблено спробу надати
власне визначення новому в українській педагогіці поняттю «на-
укова освіта». Проаналізовано та сформульовано цілі наукової
освіти.

Шифр НБУВ: Ж71506
Див. також: 2.Ч.1069-2.Ч.1070, 2.Ч.1081, 2.Ч.1135,

2.Ю.1500

Теорія освіти, навчання та виховання

2.Ч.1079. Дослідження можливостей автоматизації розробки
шаблонів документів в середовищі LATEX / В. І. Азаренков,
В. О. Федоріщева // Системи упр., навігації та зв’язку. –
2021. – Вип. 1. – С. 71-73. – Бібліогр.: 7 назв. – укp.

Розглянуто можливості застосування видавничої системи
верстки LATEX і її пакетів, що входять в каталог TEX, і при-
значених для створення документів для навчального процесу,
ітеративних тестів і іспитів, а також проаналізовано класи і
стилі, які можуть бути безпосередньо використані як шаблони
матеріалів для організації і проведення сучасного навчального
процесу та олімпіад з будь-якого предмету. Показано принципо-
ву можливість автоматизації рутинного процесу створення одна-
кових документів уніфікованої форми різних за змістом на при-
кладі документації для навчального процесу в межах однієї ор-
ганізації або міністерства. Зроблено висновки, що кардинальним
вирішенням описаних вище проблем може служити використан-
ня системи LATEX для підготовки документації та шаблонів,
формул будь-якої складності, а використання її власних засобів
програмування і написання скриптів з клієнт-серверними техно-
логіями та базами даних є гарним інструментом автоматизації
розробки якісної документації. Висвітлено переваги і недоліки
LATEX, наведено часткові приклади кодів і лістингів різних
рішень.

Шифр НБУВ: Ж73223
2.Ч.1080. Завзятість навчальних дій у школярів та студен-

тів: монографія / М. А. Кузнєцов, О. С. Галата. – Харків:
Діса Плюс, 2021. – 239 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 207-
231. – укp.

Представлено аналіз концепцій і підходів до проблеми ролі
завзятості в емоційно-вольовому, когнітивному, мотиваційному
та поведінковому компонентах системи психічної регуляції та
саморегуляції навчальної діяльності у шкільному та студентсько-
му віці. Виявлено особливості прояву навчальної завзятості як
прояву психічної регуляції навчальних дій успішних і неуспіш-
них студентів. Розроблено концептуальну модель навчальної за-
взятості. Виокремлено основні компоненти завзятої навчальної
дії – цілеспрямованість, зусилля, самоконтроль, доведення діла
до кінця. Наведено методологічне обгрунтування та структуру
програми розвитку навчальної завзятості у студентів у процесі
соціально-психологічного тренінгу.

Шифр НБУВ: ВА852533
2.Ч.1081. Матеріали міжнародної науково-практичної кон-

ференції «Традиції та новації у сфері педагогіки та психоло-
гії», 5 –  6 лютого 2021 р.: [збірник]. – Київ: Гельветика,
2021. – 212 с. – укp.

Розглянуто актуальні питання загальної педагогіки, її історію,
викладено історіографію проблеми обгрунтування культуроло-
гічних основ змісту шкільної літературної освіти в історико-пе-
дагогічному вимірі (друга половина XX – початок XXI ст.),
досліджено педагогічний вплив на формування особистості як
синтезу всіх багатств людської культури, визначено тенденції
розвитку освітянських бібліотек в контексті проектування інфор-

маційно-освітнього середовища та електронних ресурсів тощо.
Викладено деякі аспекти теорії і методики навчання та вихован-
ня, зокрема, увагу приділено соціально-комунікативнму розвит-
ку старших дошкільників, організації інноваційної діяльності
учнів і іноваційним технологіям, особливостям організації на-
вчання в системі освіти дорослих, формуванню педагогічного
іміджу майбутнього вчителя і таке інше. Представлено теорію,
методологію, практику професійної освіти, акцентовано увагу на
педагогічній майстерності вихователя з питань протидії булінгу
в дитячому колективі, особливостях запровадження інформацій-
но-комунікаційних технологій в навчальний процес закладів ви-
щої освіти, мотиваційній готовності студентів закладів вищої
освіти до успішної професійної діяльності, та таке інше. Розгля-
нуто проблеми та перспективи реформування системи освіти в
україні, висвітлено деякі питання корекційної педагогіки, психо-
логії особистості та соціальної психологІї, приділено увагу де-
яким осбливостям юридичноЇ психологІї, соціальної педагогіки
та соціальної роботи.

Шифр НБУВ: ВА852367
2.Ч.1082. Technological characteristics of the e-learning sys-

tems development / A. Lomanchenko, O. Khloponin,
T. Derkach, T. Dmytrenko // Системи упр., навігації та зв’яз-
ку. – 2021. – Вип. 2. – С. 84-88. – Бібліогр.: 14 назв. – англ.

Сучасні інформаційні технології можуть значно збільшити
персоналізацію навчальної діяльності та забезпечити постійний
зворотний зв’язок між викладачем та студентом завдяки широ-
кому впровадженню дистанційного навчання. У той же час, для
забезпечення необхідного рівня процесу дистанційного навчання
важливим завданням є розробка нових інформаційних систем,
які нададуть змогу вчителям використовувати різні форми спіл-
кування зі студентами в навчальній діяльності. Досліджено елек-
тронні освітні ресурси. Описано та проаналізовано найпопуляр-
ніші веб-платформи для електронної освіти та визначено, що
система Moodle є найбільш функціональною, проте складною у
використанні для користувачів, які не знайомої з веб-технологі-
ями. Розглянуто особливості електронних освітніх ресурсів та
головні вимоги до їх дизайну та функціоналу. Описано актуаль-
ність та доцільність використання інформаційних технологій у
освіті та запропоновано інформаційну систему електронної осві-
ти власної розробки, визначено її основні функції, сценарії ро-
боти та описано систему на абстрактному рівні. Надано харак-
теристику основних користувачів та визначено їх зв’язки із ва-
ріантами використання системи.

Шифр НБУВ: Ж73223
Див. також: 2.Ч.1140, 2.Ч.1187, 2.Ч.1207

Теорія виховання

2.Ч.1083. Виховання духовності особистості у контексті
реалізації цілей сталого розвитку України: зб. матеріалів Все-
укр. наук.-практ. конф., 27 лют. 2020 р., м. Київ / ред.:
О. І. Бондар, Г. С. Фінін, О. М. Отич, В. Є. Барановська,
Н. А. Нагорнева, Г. Г. Хурманець; Державна екологічна ака-
демія післядипломної освіти та управління. – Київ: Гельветика,
2020. – 186 с.: фот. – укp.

Досліджено духовні й екологічні виміри сталого розвитку Ук-
раїни на початку XXI ст. Висвітлено внесок державної екологіч-
ної академії післядипломної освіти та управління в обгрунтуван-
ня і впровадження духовних основ сталого розвитку українсько-
го суспільства. Проаналізовано формування ідеології розвитку
землекористування сільських територій як соціально-культурно-
го і духовного простору. Запропоновано модель духовно-мораль-
ного виховання особистості для забезпечення сталого розвитку
українського суспільства. Розглянуто екосистемні послуги та їх
оцінку як важливий крок на шляху виконання глобальної цілі
сталого розвитку – «Захист і відновлення екосистем суші».
Увагу приділено управлінню виховним процесом у закладі за-
гальної середньої освіти на засадах духовності. Досліджено роль
Церкви у формуванні ментальності українського народу на су-
часному етапі.

Шифр НБУВ: ВА852379
2.Ч.1084. Історико-педагогічні ідеї виховання духовності

особистості в Україні у II половині XX –  на початку
XXI століття: монографія / О. С. Цибулько; Східноукраїн-
ський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Харків: Панов А. М.,
2020. – 323 с. – Бібліогр.: с. 288-323. – укp.

Розкрито методологічні проблеми духовності у історико-педа-
гогічному аспекті. Проаналізовано еволюцію духовних ідеалів:
від радянської школи до нової української школи. Охарактери-
зовано зарубіжний досвід виховання духовності особистості. До-
ведено цінність духовності як умови збереження людини та люд-
ства на сучасному етапі еволюції суспільства.

Шифр НБУВ: ВА851988
2.Ч.1085. Теоретичні основи духовного виховання в іспан-

ській педагогіці на зламі століть XIX і XX: монографія
/ Н. І. Зайченко. – Київ: Ямчинський О. В., 2021. –
208 с.: іл. – Бібліогр.: с. 181-198. – укp.
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Увагу приділено проблемі духовного виховання (виховання
душі) в іспанській педагогіці на зламі XIX і XX ст. На грунто-
вній джерельній основі, переважну частину якої становили ви-
дані у 1890 – 1910-х рр.. фундаментальні праці визначних іс-
панських педагогів (П. де Алькантара Гарсії, Р. Руїса Амадо,
Р. Бланко Санчеса, П. Креспі, П. Мартінеса Палао, П. Діаса
Муньоса, Л. Парраля Крістобаля, Г. Рекуеро Гарсії, X. Фернан-
деса-Хіменеса та інших), з’ясовано й інтерпретовано сутність,
провідні цілі, змістові компоненти, ціннісні значення, методич-
ний інструментарій духовного виховання особистості в іспан-
ській педагогіці на межі XIX – XX ст.

Шифр НБУВ: ВА851911

Історія освіти та педагогічної думки

2.Ч.1086. Організаційно-методичні засади освітніх закладів
волинських чехів в Україні (перша половина ХХ ст.) / О. Бе-
резюк // Укр. полоністика. – 2020. – Вип. 17. – С. 104-
110. – Бібліогр.: 14 назв. – укp.

Розглянуто організаційно-методичні засади становлення осві-
тніх закладів національних меншин, зокрема волинських чехів,
у першій половині ХХ ст. на території сучасної України, про-
аналізовано історико-етнографічні та педагогічні розвідки про
освіту, шкільництво чехів Волині, передусім новаторські педаго-
гічні ідеї видатного чеського науковця, просвітителя В. Пршиго-
ди. Обгрунтовано культурно-історичні, етнопедагогічні фактори
впливу на освітні заклади національних меншин в полікультур-
ному середовищі.

Шифр НБУВ: Ж24990
Див. також: 2.Ф.486, 2.Ч.1094

Історія освіти та педагогічної думки в країнах Європи

Історія освіти та педагогічної думки в Україні

2.Ч.1087. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітниць-
ка діяльність Адріана Митрофановича Топорова (1915 –  1984
р.): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Т. О. Кущо-
ва; Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. –
Миколаїв, 2021. – 21 с. – укp.

Досліджено формування та зміст педагогічних ідей та напря-
мів громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова у
1915 – 1984 рр. у контексті суспільно-політичних і соціально-
культурних передумов розвитку педагогічної освіти в Україні.
Здійснено цілісний аналіз змісту педагогічної спадщини і напря-
мів громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова та ак-
туалізації їх значення в контексті реформування сучасної укра-
їнської освіти. Практичне значення роботи полягає в тому, що
сформульовані висновки й основні положення дослідження зба-
гачують історико-педагогічні знання, теорію й методику виховної
роботи з дітьми, сприятимуть усвідомленню педагогічної спад-
щини та громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова й
можуть бути використані у підготовці узагальнювальних істори-
ко-педагогічних праць із історії української педагогічної думки,
підручників і науково-методичних посібників із історії педагогі-
ки, у підготовці лекційних, практичних занять та спецкурсів із
дисциплін педагогічного циклу в закладах вищої освіти, а також
у початковій школі, в системі інклюзивної освіти, зокрема в
методиці навчання читання, написанні літературних творів, за-
стосуванні голосних читань у викладанні мови і літератури, сис-
темі художньо-естетичного розвитку, організації позакласної та
позашкільної роботи, у сімейному вихованні; в удосконаленні
підготовки вчителів початкових класів, учителів-філологів у сис-
темі післядипломної педагогічної освіти. Практичне значення ре-
зультатів дисертації щодо андрагогічного підходу А. М. Топоро-
ва визначається також можливістю їх використання в універси-
тетах третього віку, в геріатричних закладах та у системі освіти
впродовж життя.

Шифр НБУВ: РА448631
2.Ч.1088. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітниць-

ка діяльність М. К. Андрієвського (1922 –  1998 рр.): авто-
реф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. В. Токуєва; Пол-
тавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава,
2020. – 20 с. – укp.

Представлено історико-педагогічне дослідження персоналіс-
тичної та регіоналістичної соціально-педагогічної проблематики.
Вперше у вітчизняному історико-педагогічному пізнанні ком-
плексно проаналізовано зміст педагогічної спадщини і громад-
сько-просвітницької діяльності М. Андрієвського. Визначено
теоретичні основи та новаторський зміст педагогічних ідей осві-
тянина щодо виховання та розвитку особистості у середовищі
школи-інтернату. Доведено, що в їх основі було усвідомлення
важливості трудового виховання, яке здійснювалося за допомо-
гою створення педагогічного середовища, максимально наближе-
ного до сім’ї, що забезпечувало реальний соціально-гуманістич-
ний ефект родинного виховання. Розкрито зміст та особливості

освітньо-виховної, організаційно-педагогічної та громадсько-про-
світницької діяльності М. Андрієвського, виявлено етапи, осо-
бливості, закономірності та суперечності її розвитку. З’ясовано
можливості використання творчого доробку М. Андрієвського в
умовах інноваційного розвитку освіти України.

Шифр НБУВ: РА445184
2.Ч.1089. Педагогічні ідеї і наукова спадщина Дмитра Олек-

сандровича Тхоржевського (1930 –  2002 рр.): автореф.
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / А. О. Скутін; Переяслав-
Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. –
Переяслав, 2020. – 24 с.: табл. – укp.

Здійснено комплексний аналіз наукової, педагогічної, органі-
заційної, управлінської діяльності академіка Д. Тхоржевського
й обгрунтовано його наукову спадщину в галузі методики трудо-
вої підготовки учнівської молоді. Охарактеризовано й уточнено
комплекс чинників, які зумовили становлення його науково-пе-
дагогічного світогляду. Проаналізовано освітню, наукову, гро-
мадську діяльність ученого й розроблено періодизацію його пе-
дагогічної та науково-організаційної діяльності. Виокремлено й
обгрунтовано основні напрями освітньої діяльності Д. Тхоржев-
ського: викладацький, науковий, виховний, методичний, про-
світницький, науково-організаційний, управлінський, координу-
ючий. Зібрано, систематизовано, узагальнено науково-педагогіч-
ну спадщину вченого та класифіковано її за напрямами та проб-
лемами досліджень, обгрунтовано теоретико-методологічні осно-
ви науково-педагогічної спадщини Д. Тхоржевського. Проаналі-
зовано виховну спрямованість трудового навчання як науковий
пріоритет досліджень вченого. На основі узагальнення результа-
тів дослідження визначено актуальні наукові положення та пе-
дагогічні ідеї Д. Тхоржевського на сучасному етапі.

Шифр НБУВ: РА448029
2.Ч.1090. Погляди Бориса Грінченка щодо рідномовної (ук-

раїнської) школи (остання третина ХІХ –  початок ХХ сто-
ліття): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. В. Ко-
ляденко; Київський ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2021. –
20 с. – укp.

На підставі історіографічного аналізу джерел, присвячених
вивченню життя і різнобічної громадсько-просвітницької діяль-
ності Б. Грінченка, накопичених за понад 120-річний період,
доведено, що наразі в Україні сформувалася самостійна галузь
гуманітарного знання – грінченкознавство, яке складається з
численних, різних за тематикою, формою, форматом праць –
біографічно-персоналістичних (спогади, епістолярій), аналітико-
інтерпретаційних (монографії, дисертації, наукові статті), попу-
ляризаторських. Виділено й охарактеризовано 5 основних періо-
дів у розгортанні грінченкознавства, відмінних за ідейно-методо-
логічними підходами авторів-дослідників та їхніми інтерпрета-
ційно-дискурсивними образами Б. Грінченка. Розкрито ідеї
Б. Грінченка щодо мети і завдань народної школи на україн-
ських землях Російської імперії (остання третина ХІХ – почат-
ку ХХ ст.): відстоювання необхідності організації рідномовного,
відповідно до дидактичного принципу природовідповідності, по-
чаткового навчання українських дітей; створення й використан-
ня для їхньої освіти рідномовних підручників, а також видання
й поширення народопросвітніх книг для неписьменних дорослих
українців. Педагог обстоював потребу орієнтувати роботу народ-
ної школи на просвіту сільського населення задля підйому ку-
льтурно-освітнього рівня українського народу. Обгрунтовано,
що створені Б. Грінченком рідномовні підручники для початко-
вого навчання дітей (буквар «Граматка для науки читання і
письма», 1907 р. і читанка «Рідне слово», 1912 р.) стали дидак-
тичним здобутком української педагогічної думки. Висвітлено
використання просвітником українського фольклору, як доступ-
ного за змістом і важливого для формування національної само-
свідомості школярів навчального матеріалу. Аргументовано пе-
дагогічну значущість укладеного ним УСловаря української мо-
виФ (1902 – 1907). Вперше обгрунтовано внесок Б. Грінченка
як літописця діяльності народної школи та стану просвіти укра-
їнського населення у досліджуваний час.

Шифр НБУВ: РА448830
2.Ч.1091. Формула козацької педагогіки: монографія

/ Ю. Руденко. – Київ: Талком, 2021. – 187 с. – Бібліогр.:
с. 186-187. – укp.

Досліджено педагогічні проблеми розвитку лицарської духов-
ності українського народу як вищої сфери його європейськості.
Виявлено шляхи та форми національно-державницького, геро-
їко-патріотичного виховання молоді в Київській Русі-Україні,
Королівстві Руському (Галицько-Волинському князівстві), Запо-
різькій Січі та Гетьманщині, коли закладалися основи козацько-
лицарської педагогіки. Розкрито високі результати виховання
українців в епохи Ренесансу, Реформації та Просвітництва.
З’ясовано форми та методи лицарського загартування видатних
українців, зокрема просвітників, учених, полководців, які на
чолі армій України, ряду країн Центральної та Східної Європи
здобували тріумфальні перемоги над ворогами цивілізації.

Шифр НБУВ: ВА852509
Див. також: 2.Ч.1084, 2.Ч.1128, 2.Э.1433
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Організація освіти

2.Ч.1092. Основи державного управління якістю освіти
України: монографія / Н. В. Грабовенко. – Київ: Вид-во
Людмила, 2020. – 347 с.: рис. – Бібліогр.: с. 284-345. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методологічні засади і практичні ре-
комендації щодо вдосконалення концептуальних засад державно-
го управління якістю освіти. У межах дослідження, на основі
аналізу чинного законодавства, теорії і практики державного
управління сформульовано комплекс науково-практичних вис-
новків і пропозицій щодо вдосконалення державного управління
якістю освіти в Україні. Узагальнено концептуальні підходи що-
до трактувань якості освіти та наведено авторське визначення
поняття «якість освітнього процесу». Уточнено зміст державного
управління, пов’язаного із забезпеченням якості освіти. Зокре-
ма, під якістю освітнього процесу розуміється комплекс харак-
теристик освітнього процесу, що визначають послідовне та прак-
тично ефективне формування компетентностей та професійної
свідомості фахівця; певний рівень знань і вмінь, розумового,
фізичного та морального розвитку, якого досягли випускники
закладу освіти відповідно до запланованих цілей навчання і
виховання. Акцентовано, що при побудові системи державного
управління якістю освіти, крім нормативних засад освітньої ді-
яльності, наукової розробленості проблеми і стану педагогічної
практики, необхідно враховувати особливості національної осві-
ти як системи й основні тенденції розвитку освіти та суспільства.

Шифр НБУВ: ВА852577
2.Ч.1093. Проблема національної ідентичності у прикладній

психології в умовах реформування освіти / В. Панок
// Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. –
2020. – Вип. 1. – С. 101-104. – Бібліогр.: 3 назв. – укp.

Реформи, що зараз відбуваються в українській освіті, торкаю-
ться її засадничих підвалин. Вони наголошують на необхідності
переосмислення всієї системи методичного та психологічного за-
безпечення освіти. Психологічний супровід освітніх реформ має
забезпечити діяльність психологічної служби. Значна частина
інструментарію, що застосовується в діяльності практичних пси-
хологів і соціальних педагогів, має бути визнано культурно зу-
мовленою. Визначено головні умови розв’язання проблеми спів-
відношення національного й інтернаціонального на рівні методо-
логії прикладної психології і психологічної практики.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1094. Становлення жіночої середньої освіти в Одесі (на

прикладі Маріїнської жіночої гімназії 1869 –  1920 рр.): ав-
тореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ж. М. Сердюк;
Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. –
20 с. – укp.

Висвітлено процес становлення жіночої середньої освіти в
Одесі на прикладі Маріїнської жіночої гімназії в період 1869 –
1920 рр. Проаналізовано стан середньої освіти у Наддніпрян-
ській Україні напередодні реформ другої половини ХІХ ст. Ви-
значено загальні проблеми сфери освіти зазначеного періоду,
показано роль громадськості у реформуванні системи освіти.
Прослідковано появу перших середніх шкіл для дівчат в Одесі,
наведено їх порівняльну характеристику. З’ясовано принципи
функціонування Маріїнської жіночої гімназії Одеси, особливості
її матеріальної бази й організації навчально-виховного процесу.
Грунтуючись на введених до наукового обігу, у тому числі впер-
ше, архівних джерелах, складено просопографічний портрет пе-
дагогічного колективу гімназії.  

Шифр НБУВ: РА448869
Див. також: 2.Х.620, 2.Ч.1085, 2.Ю.1500

Дошкільне виховання. Дошкільна педагогіка

Дошкільна педагогіка (теорія виховання та навчання)

2.Ч.1095. Особливості підготовки вчителів до музично-твор-
чої діяльності дітей у закладах дошкільної освіти / І. Яро-
шенко // Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук.
пр. – 2020. – Вип. 1. – С. 18-26. – Бібліогр.: 7 назв. – укp.

Розглянуто структуру підготовки педагогічних працівників за-
кладів дошкільної освіти (ЗДО) до розвитку музичних здібнос-
тей вихованців, а також процес формування готовності вихова-
телів до професійної діяльності. Аргументовано роль музики в
особистісному становленні та творчій реалізації дошкільника,
його ціннісного ставлення до навколишнього світу і до самого
себе та значущість розвитку музичних здібностей у процесі фор-
мування інтересів, потреб, смаків, уподобань та інших елементів
музично-естетичної свідомості дитини. Охарактеризовано склад-
ники професійної компетентності педагогічних працівників ЗДО:
музикознавчу, методичну, виконавську, музично-інформаційну.
Конкретизовано базові компетенції фахівця ЗДО: діагностуван-
ня задатків і здібностей дитини; її уявлення про основні види та
жанри музики; уявлення про музичні інструменти, особливості
їх звучання; діагностування вокальних даних дитини, уміння

передавати характер музики, ритм, темп, динаміку за допомогою
пластики тіла; володіння навичками виразних рухів під музику;
гру на дитячих музичних інструментах; уміння вербально вира-
жати власне ставлення до музики. Визначено основні принципи
підготовки вихователів ЗДО щодо розвитку музичних здібностей
вихованців: врахування складних взаємозв’язків між окремими
психічними функціями та властивостями особистості; взаємо-
зв’язок розвитку структури музичних здібностей із конкретною
музичною діяльністю; розвиток елементарних музичних навичок;
оволодіння знаннями щодо особливостей процесу розвитку в ді-
тей дошкільного віку музичних здібностей, їх своєчасне виявлен-
ня та розвиток. Охарактеризовано головні компоненти готовно-
сті вихователів ЗДО до професійної діяльності: мотиваційний,
змістовий, операційний, інтеграційний.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1096. Рекреалогічні засади збереження професійного

здоров’я педагогічних працівників у системі методичної роботи
закладів дошкільної освіти: автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.04 / Л. Ф. Кучинська; Житомирський державний уні-
верситет імені Івана Франка. – Житомир, 2021. – 20 с.: рис.,
табл. – укp.

Представлено результати науково-теоретичного аналізу проб-
леми збереження професійного здоров’я педагогічних працівни-
ків закладів дошкільної освіти на засадах рекреалогічного під-
ходу. З’ясовано потенціал рекреалогії, рекреалогічних ресурсів
для впровадження оздоровчих заходів у систему методичної ро-
боти закладів дошкільної освіти. Розроблено структуру профе-
сійного здоров’я педагогічних працівників закладів дошкільної
освіти як образ досліджуваного явища. Здійснено моделювання
системної організації методичної роботи закладів дошкільної
освіти у площині збереження здоров’я педагогічних працівників.
Експериментально підтверджено ефективність моделі системної
організації методичної роботи закладів дошкільної освіти у пло-
щині здоров’язбереження педагогічних працівників.

Шифр НБУВ: РА448987
2.Ч.1097. Формування культури батьківства у взаємодії

дошкільного закладу з молодими сім’ями: автореф. дис. ...
канд. пед. наук: 13.00.08 / Н. В. Вахняк; НАПН України,
Інститут проблем виховання. – Київ, 2021. – 24 с.,
a-табл. – укp.

Розглянуто актуальне питання формування культури батьків-
ства у взаємодії дошкільного закладу з молодими сім’ями. На
засадах теоретичного аналізу досліджуваної проблеми уточнено
зміст понять: «культура батьківства молодих сімей», «взаємодія
закладу дошкільної освіти з молодими сім’ями». Охарактеризо-
вано сучасний стан роботи закладу дошкільної освіти з молоди-
ми сім’ями в аспекті формування культури батьківства. Розроб-
лено критерії («знання про культуру батьківства»; «емоційно-
ціннісне ставлення до дитини й бажання застосовувати культуру
батьківства у взаємодії з нею»; «прояв культури батьківства у
реальному житті») з відповідними показниками, охарактеризова-
но рівні сформованості культури батьківства у молодих сімей.
Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено ефек-
тивність технології роботи закладу дошкільної освіти з форму-
вання культури батьківства молодих сімей.

Шифр НБУВ: РА448709
Див. також: 2.Ч.1206, 2.Ч.1210

Загальноосвітня школа. Шкільна педагогіка

Шкільна педагогіка
(теорія освіти, навчання та виховання)

2.Ч.1098. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до
формування життєвої компетентності підлітків у загальноосві-
тніх навчальних закладах: автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.04 / Д. В. Великжаніна; Мелітопольський держ. пед.
ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2020. –
24 с.: рис. – укp.

Досліджено теоретичні засади фахової підготовки майбутніх
соціальних педагогів до формування життєвої компетентності
підлітків у закладах загальної середньої освіти. Розглянуто й
уточнено суть понять «компетентність», «життєва компетент-
ність», «підліток». На основі аналізу ключових категорій дослі-
дження сформульовано поняття «життєва компетентність підліт-
ка». Визначено структуру, уточнено критерії, показники та рівні
професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до фор-
мування життєвої компетентності підлітків у школі. Встановлено
та науково обгрунтовано концептуальні засади педагогічного
впливу на процес професійної підготовки майбутніх бакалаврів
соціальної педагогіки. Розроблено, теоретично обгрунтовано й
експериментально перевірено структурно-функціональну модель і
навчально-методичний контент фахової підготовки майбутніх со-
ціальних педагогів до формування життєвої компетентності під-
літків у закладах загальної середньої освіти. 

Шифр НБУВ: РА445188

Освіта. Педагогічні науки
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Дидактика

2.Ч.1099. Аналіз вимог та розроблення прототипу навчаль-
ного програмного забезпечення для мобільних платформ
/ О. В. Мнушка, Б. О. Котенко, В. М. Савченко // Вісн.
ХНАДУ: зб. наук. пр. – 2021. – Вип. 92, т. 1. –
С. 51-59. – Бібліогр.: 21 назв. – укp.

Проаналізовано засоби для реалізації навчального додатку
для дітей молодшого віку з урахуванням вікових особливостей
сприйняття аудіовізуального контенту. Проаналізовано когнітив-
ні можливості дітей різних вікових категорій. На основі аналізу
вимог розроблено архітектуру навчального додатку й реалізова-
но його прототип для роботи на мобільних платформах.

Шифр НБУВ: Ж69103
2.Ч.1100. Дидактичні засади реалізації інтегративного під-

ходу в шкільній природничій освіті: автореф. дис. ... д-ра пед.
наук: 13.00.09 / Т. М. Засєкіна; Полтавський нац. пед. ун-т
ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2021. – 40 с.: рис. – укp.

На методологічному, теоретичному та процесуальному рівнях
досліджено проблему реалізації інтегративного підходу в шкіль-
ній природничій освіті. На основі аналізу науково-педагогічної
літератури визначено ступінь наукового розроблення проблеми
формування цілісних природничо-наукових знань учнів закладів
загальної середньої освіти. Досліджено теоретичні та практичні
аспекти педагогічної інтеграції, формування структури й змісту
шкільної природничої освіти та сформовано теоретичний базис
дослідження, який визначає систему ідей, концепцій, вихідних
категорій, основних дефініцій, що розкривають сутність поняття
«інтегративний підхід», зміст та значення цього підходу в
шкільній природничій освіті; концептуальні засади побудови ди-
дактичної системи навчання природничих предметів на засадах
інтегративного підходу, її моделі та дидактичні засади реалізації
інтегративного підходу в навчанні природничих предметів (ди-
дактичні умови, технології навчання, навчально-методичне забез-
печення. Спроєктовано нову модель шкільної природничої осві-
ти. На основі дослідницько-експериментальної перевірки дидак-
тичної системи доведено ефективність її практичної реалізації
щодо формування цілісності знань і вмінь учнів з природничих
предметів на засадах інтегративного підходу.

Шифр НБУВ: РА448616
2.Ч.1101. Інтерактивне навчання як чинник розвитку осо-

бистості молодшого школяра: автореф. дис. ... канд. психол.
наук: 19.00.07 / С. В. Підлісна; НАПН України, Інститут
психології імені Г. С. Костюка. – Київ, 2021. – 21 с.:
табл. – укp.

Проаналізовано вплив інтерактивного навчання, зокрема пси-
хологічних ігор та постійного психологічного супроводу, на роз-
виток особистості молодшого школяра. Здійснено теоретичний
аналіз існуючих наукових підходів до дослідження проблеми
учбової діяльності та інтерактивного навчання, розкрито психо-
логічний зміст цих понять, його структуру. Описано етапи орга-
нізації емпіричного дослідження розвитку психічних процесів
молодших школярів. Обгрунтовано вибір психодіагностичних
методик, наведено та проаналізовано результати дослідження
розвитку особистості молодшого школяра. Теоретично обгрунто-
вано зміст, показники та особливості впливу інтерактивного на-
вчання на особистість молодшого школяра. Проаналізовано осо-
бливості, умови й основні чинники становлення молодшого шко-
ляра. Встановлено, що саме інтерактивне навчання, зокрема пси-
хологічні ігри та постійний психологічний супровід як специфіч-
на форма організації пізнавальної діяльності, сприяє вияву внут-
рішнього потенціалу, оптимізує розумовий розвиток молодшого
школяра, створює комфортні умови навчання, за яких кожен
учень відчуває свою успішність й інтелектуальну спроможність.
Доведено вплив інтерактивного навчання на: формування в них
високого рівня мотивації до навчання та рівень згуртованості
класних колективів; покращання вибірковості та концентрації
уваги; покращання логічної і механічної пам’яті, зниження рівня
тривожності у молодших школярів. Зроблено висновок про те,
що ефективним засобом розвитку розумових здібностей молод-
шого школяра є нові методи інтерактивного навчання, зокрема
психологічна гра, у поєднанні з постійним психологічним супро-
водом. Розроблено та апробовано програму розвитку особистості
молодших школярів засобами психолого-педагогічного впливу,
на базі якої розроблено методичні рекомендації для вчителів
молодших класів з метою активізації пізнання школярів, моти-
вації до учіння та навчання, зниження рівня тривожності учнів,
забезпечення комфортного та радісного опанування знаннями та
навичками під час уроків у початковій школі, тобто позитивного
впливу інтерактивного навчання на розвиток особистості молод-
шого школяра.

Шифр НБУВ: РА448586
2.Ч.1102. Механізми державного управління дистанційним

навчанням у закладах загальної середньої освіти: автореф.
дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / О. Г. Фіданян;
Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ,
2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено вирішенню актуального для науки
державного управління завдання, яке полягало в удосконаленні

механізмів державного управління дистанційним навчанням у
закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) на підставі розроб-
лення концептуальних, методичних і прикладних компонентів.
Обгрунтовано комплексний механізм державного управління
дистанційним навчанням у ЗЗСО та вдосконалено такі його
складові, як організаційний, кадровий та етичний механізми.
Уперше розроблено технічне завдання до запровадження елек-
тронного «профілю вчителя ЗЗСО» як інструменту реалізації
кадрового механізму державного управління дистанційним на-
вчанням у ЗЗСО. Обгрунтовано зміни до: організаційного меха-
нізму державного управління дистанційним навчанням у ЗЗСО
шляхом запровадження оцінювання освітніх і управлінських
процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення
якості освіти за критерієм «готовність ЗЗСО до дистанційного
навчання»; кадрового механізму – шляхом доповнення критері-
їв, за якими здійснюється атестація педагогічних працівників,
таким критерієм як «готовність педагогічного працівника до про-
ведення дистанційного навчання»; етичного механізму – шля-
хом доповнення переліку критеріїв, за якими оцінюється дотри-
мання академічної доброчесності в освітньому процесі. що на-
дасть можливість підвищити якість освітніх послуг в системі
ЗСО. Доопрацьовано змістову складову основних категорій:
«механізм державного управління системою ЗСО», «механізм
державного управління дистанційним навчанням у ЗЗСО», «ор-
ганізаційний механізм», «етичний механізм», «кадровий меха-
нізм», що забезпечило системний підхід до вдосконалення меха-
нізмів державного управління системою ЗСО. Здійснено аналіз
вітчизняної та зарубіжної практики щодо особливостей держав-
ного управління дистанційним навчанням у ЗЗСО, що надало
підстави для окреслення напрямів розвитку дистанційного на-
вчання в Україні. Проаналізовано систему ЗСО як об’єкта дер-
жавного управління; означено місце та роль органів державного
управління в системі ЗСО, що надало змогу розробити рекомен-
дації для реалізації державної освітньої політики щодо забезпе-
чення функціонування та розвитку дистанційного навчання у
вітчизняних ЗЗСО.

Шифр НБУВ: РА448488
2.Ч.1103. Нова українська школа: використання інформа-

ційно-комунікаційних технологій у 3-4 класах закладів загаль-
ної середньої освіти: навч.-метод. посіб. / Н. І. Гущина. –
Київ: Освіта, 2020. – 111 с.: рис., табл. – укp.

Охарактеризовано сучасне навчально-методичне забезпечення,
яке допоможе оволодіти теоретичними основами інновацій Нової
української школи та усвідомити особливості інноваційних змін
у початковій школі та сучасних методик навчання певних пред-
метів у 3 – 4 класах Нової української школи з урахуванням
особливостей другого циклу початкової освіти. Подано алгорит-
ми роботи з сучасними онлайн-ресурсами, ідеї та рекомендації
для їх використання в освітньому процесі.

Шифр НБУВ: ВА852664
2.Ч.1104. Порівняльна характеристика сучасних онлайн

інструментів тестування знань при дистанційному навчанні
/ І. С. Зінов’єва, А. Г. Зембіцька // Електрон. моделюван-
ня. – 2021. – 43, № 3. – С. 109-123. – Бібліогр.:
22 назв. – укp.

Проаналізовано сучасні системи та онлайн платформи для
тестування знань учнів закладів середньої освіти. Виконано роз-
поділ на групи наявних інструментів, серед яких виділено чоти-
ри основні категорії, що використовуються під час дистанційного
навчання в Україні і у світі. Створено порівняльну характерис-
тику і надано оцінку придатності для проведення проміжного
контролю знань учнів початкових та середніх класів найпошире-
ніших на даному етапі організації шкільного дистанційного на-
вчання онлайн засобів тестування знань. Виявлено переваги й
недоліки зазначених інструментів. Визначено найбільш універ-
сальні системи, які можуть повністю забезпечити навчальний
процес в умовах дистанційності, та найзручніші інструменти
оцінки знань.

Шифр НБУВ: Ж14163
Див. також: 2.Ч.1134, 2.Ч.1209

Зміст навчання

2.Ч.1105. Педагогічні основи ілюстрування підручників для
початкових шкіл України (друга половина ХХ століття): авто-
реф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / І. В. Погонець;
Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. –
Тернопіль, 2021. – 19 с.: рис. – укp.

Зазначено, що реформування національного шкільництва в
контексті концептуальних засад «Нова українська школа» акту-
алізує проблему вдосконалення змісту освіти, використання су-
часних педагогічних технологій, а також модернізації засобів
навчання, серед яких важливе місце посідає шкільний підруч-
ник. Розглянуто теорію та практику ілюстрування навчальних
книг для початкових шкіл України другої половини ХХ ст.
Розкрито педагогічні основи ілюстрування підручників для почат-
кових шкіл України другої половини ХХ ст. задля використання
позитивних ідей минулого в системі вітчизняного підручникотворення.
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Виокремлено етапи ілюстрування вітчизняних підручників для
початкової школи другої половини ХХ ст. (1-й етап – 50-ті рр.
ХХ ст. – обгрунтування теоретичних основ ілюстрування на-
вчальної книги; 2-й етап – 60 – 70-ті рр. ХХ ст. – політех-
нізація змісту наочних зображень підручників; 3-й етап – 80-ті рр.
ХХ ст. – удосконалення наукових підходів до ілюстрування
шкільної навчальної літератури для початкової школи;
4-й етап – 90-ті рр. ХХ ст. національне спрямування ілюстра-
тивного матеріалу підручників) з урахуванням таких чинників:
реформування національного шкільництва, розвиток теорії
шкільного підручника та розвиток книжкової графіки. Розроб-
лено модель аналізу ілюстративного матеріалу підручників для
початкової школи, яка охоплює дидактичний, гігієнічний і ху-
дожньоестетичний критерії та відповідні їм показники. Уточнено
розуміння суті, функцій, видової різноманітності ілюстративного
матеріалу як структурного компонента навчальної книги. По-
глиблено наукові підходи до аналізу й оцінювання ілюстратив-
ного матеріалу підручників для початкової ланки освіти. Заува-
жено, що практичне значення одержаних результатів полягає в
реалізації розробленої моделі в процесі аналізу ілюстративного
матеріалу підручників для початкових шкіл України, виданих у
другій половині ХХ ст.; підготовці науково-методичних рекомен-
дацій щодо використання наочних зображень у структурі на-
вчальної книги для школи першого ступеня. Упродовж 2011 –
2019 рр. здійснено натурне обстеження 140 підручників для по-
чаткових шкіл України, виданих у період другої половини
ХХ ст., у фондах обласних, регіональних, шкільних і наукових
бібліотек та приватних колекцій. Зібрано й опрацьовано значну
кількість фотоматеріалів (понад 700 одиниць), що дають уявлен-
ня про ілюстрування книг для молодших школярів досліджува-
ного періоду. 

Шифр НБУВ: РА448557
2.Ч.1106. Підготовка майбутніх учителів початкової школи

до використання електронних освітніх ресурсів у професійній
діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04
/ С. Ф. Бобровицька; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-
каренка. – Суми, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено процес професійної підготовки майбутніх учителів
початкової школи. Уперше розроблено, теоретично обгрунтовано
й експериментально перевірено модель підготовки майбутніх
учителів початкової школи до використання електронних осві-
тніх ресурсів (ЕОР) у професійній діяльності, яка включає взає-
мопов’язані структурні блоки (теоретико-методологічний, змісто-
во-процесуальний та оцінно-результативний), в яких уточнено
методологічні підходи (системний, особистісно-орієнтований, ді-
яльнісний, компетентнісний, технологічний) та принципи (за-
гально-дидактичні та специфічні – мультимедійності, непере-
рвності, орієнтації на застосування ЕОР, зв’язку навчання з
життям, суб’єктності, рефлексивності, доцільності, міждисциплі-
нарної інтеграції, створення електронного освітнього середови-
ща), педагогічні умови (стимулювання потреби використовувати
ЕОР в освітньому процесі початкової школи; формування відпо-
відних знань, умінь і навичок щодо використання ЕОР у про-
фесійній діяльності; створення у ЗВО інформаційно-освітнього
середовища через включення ЕОР до різних дисциплін; заохо-
чення майбутніх учителів початкової школи до створення автор-
ських ЕОР у процесі педагогічної практики), форми (проблемна
лекція, лекція-візуалізація, практичні заняття, лабораторні за-
няття, тренінги, робота в групах і парах, педагогічна практика),
методи (створення ситуації зацікавленості, проблемне навчання,
проєктні, інтерактивні, ігрові, кейс-технології) й засоби (муль-
тимедійні посібники, відеолекції, компТютерні ігри, навчальні
фільми, тестувальні програми, презентації, ЕОР), що забезпечу-
ють підготовку майбутніх учителів початкової школи до вико-
ристання електронних освітніх ресурсів у професійній діяльно-
сті. Теоретично обгрунтовано структурні компоненти готовності
майбутніх учителів початкової школи до використання електрон-
них освітніх ресурсів у професійній діяльності. Уточнено понят-
тя «готовність майбутніх учителів початкової школи до викорис-
тання ЕОР у професійній діяльності». Визначено критерії, по-
казники та охарактеризовано рівні готовності майбутніх учителів
початкової школи до використання електронних освітніх ресур-
сів у професійній діяльності.

Шифр НБУВ: РА445630
2.Ч.1107. Тенденції розвитку медіаосвіти учнів у закладах

середньої освіти розвинених англомовних країн: автореф. дис. ...
д-ра пед. наук: 13.00.01 / Н. О. Приходькіна; НАПН України,
Інститут педагогіки. – Київ, 2021. – 36 с. – укp.

Здійснено системний аналіз становлення та розвитку медіа-
освіти учнів у закладах середньої освіти розвинених англомов-
них країн, у межах якого виявлено та обгрунтовано тенденції
розвитку медіаосвіти учнів у закладах середньої освіти розвине-
них англомовних країн для з’ясування перспектив використання
позитивного досвіду в Україні. Визначено стан дослідження
проблеми медіаосвіти в українському та зарубіжному науковому
просторі. Обгрунтовано методологічні підходи дослідження та
визначено поняттєво-термінологічний апарат дослідження. Вио-
кремлено базові напрями досліджень вітчизняних і зарубіжних
науковців: медіаосвіта в контексті міжкультурних досліджень;

медіапсихологія, розвиток критичного мислення аудиторії під
час медіаосвіти; теорія медіа та медіаосвіти; історія медіаосвіти;
медіаграмотність; технології медіаосвіти в освіті; медіакомпе-
тентність педагогів. Розкрито теоретичні засади медіаосвіти в
дослідницькому полі розвинених англомовних країн. Здійснено
ретроспективний аналіз розвитку медіаосвіти учнів у розвинених
англомовних країнах (Австралії, Канаді, Сполученому Королів-
стві Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатах
Америки), що надало змогу обгрунтувати авторську періодиза-
цію, яка охоплює п’ять періодів (підготовчий, перехідний, інсти-
туалізації, періоди цифровізації та постправди). Розкрито роль
національних організацій у визначенні стратегій розвитку медіа-
освіти англомовних країн. Висвітлено мету, завдання та основні
принципи медіаосвіти учнів у розвинених англомовних країнах.
Виявлено медіаспрямованість змісту шкільної освіти розвинених
англомовних країн. Визначено особливості організації професій-
ної підготовки педагогів до медіаосвіти учнів у розвинених анг-
ломовних країнах. Окреслено тенденції розвитку медіаосвіти уч-
нів загальної середньої освіти розвинених англомовних країн.
Виокремлено спільні для усіх країн тенденції концептуалізації,
законодавчого забезпечення, інституалізації, стандартизації, які
свідчать про те, що розвиток медіаосвіти в розвинених англомов-
них країнах відзначається динамічністю, системністю, масштаб-
ністю, наступністю. Розкрито особливості становлення медіаосві-
ти в Україні. Проаналізовано гармонізацію розвитку медіаосвіти
учнів в Україні з тенденціями її розвитку в розвинених англо-
мовних країнах. Визначено перспективи використання конструк-
тивного досвіду розвинених англомовних країн щодо медіаосвіти
учнів у закладах загальної середньої освіти України.

Шифр НБУВ: РА448710

Процес навчання

2.Ч.1108. Аксіологічний базис розвитку талановитої особис-
тості в системі освіти у контексті національної ідентичності
/ Є. Борінштейн // Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи:
зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 1. – С. 120-123. – Бібліогр.:
4 назв. – укp.

Досліджено ціннісні підвалини розвитку талановитої особис-
тості в системі освіти. Проаналізовано цінності освіти як соціо-
культурні ідеали сучасного суспільства. Надано визначення та-
лановитої особистості. Відзначено роль національної ідентично-
сті у формуванні талановитої особистості.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1109. Алгоритм психологічного супроводу обдарованих

підлітків у Новій українській школі / Д. Романовська
// Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. –
2020. – Вип. 1. – С. 104-112. – Бібліогр.: 19 назв. – укp.

Розкрито методологічний зміст психологічного супроводу об-
дарованих здобувачів освіти підліткового віку. Діяльність фахів-
ців психологічної служби закладу освіти, відповідно до Концеп-
ції Нової української школи (компонент 4 «Нова школа. Прос-
тір можливостей»), має на меті допомогти розкрити та розвину-
ти здібності, таланти кожної дитини, адже кожна дитина непо-
вторна та наділена від природи унікальними здібностями, талан-
тами та можливостями. Запропоновано алгоритм психологічного
супроводу обдарованих, який охоплює шість етапів професійної
діяльності працівника психологічної служби закладу освіти:
комплексно-діагностичного, стимулюючого, орієнтуючого, ціле-
утворюючого, операційно-результативного й емоційно-утверджу-
ючого. Обгрунтовано взаємозв’язок таких особистісних власти-
востей, як показник IQ, інтелектуальної лабільності та стресо-
стійкості. Представлено результати психодіагностичного етапу
на прикладі вибірки учнів 9-х класів академічних гімназій м.
Чернівці. Проаналізовано діагностичні показники за методиками
«Інтелектуальна лабільність» М. Олєннікової, «Інтелектуальний
тест за Г. Айзенком», «Домінуючий профіль за Карлою Ханна-
форд». Представлено результати дослідження рівня обдаровано-
сті підлітків, яке було здійснено за методом експертної оцінки
педагогічними працівниками закладів освіти. Експерти оцінюва-
ли наявність певних критеріїв обдарованості учнів за 12-бальною
системою методики Хаана і Кафа.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1110. Діагностика обдарованості: від утопії до дійсності

/ І. Волощук, Я. Рудик // Пед. інновації: ідеї, реалії, пер-
спективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 2. – С. 7-17. –
Бібліогр.: 16 назв. – укp.

Однією з найскладніших проблем у дослідженні обдарованості
та практичному використанні одержаних результатів є, безпереч-
но, її діагностика, тобто виявлення обдарованих індивідів.
Складність цієї проблеми зумовлена декількома причинами. На-
самперед в освітньому середовищі прагнуть виявити тих індиві-
дів, які, будучи залученими до спеціальних програм, одержавши
додаткові освітні послуги, загалом перебуваючи в середовищі,
оптимально відповідному до їх запитів і можливостей, розвинуть
власні здібності та низку інших особистісних характеристик до
такої міри, що в майбутньому професійному житті залишать після
себе помітний трек у формі нововведень, відкриттів, винаходів
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тощо. Але таке прагнення і дії, що спрямовані на його реаліза-
цію, дуже часто зазнають невдач. Виявляти обдарованість з на-
веденої причини потрібно якомога раніше. Проте це надзвичайно
складно. Як наслідок, «помічені» діти в дорослому житті мо-
жуть нічим себе не проявити, а «непомічені» здивувати творчи-
ми звершеннями. І ця невідповідність пояснюється трудністю
відокремити в ранньому віці індивідуальне від вікового.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1111. Дослідження емоційно-вольової саморегуляції об-

дарованих першокласників у процесі адаптації до ЗЗСО
/ І. Якимова, А. Баханська // Пед. інновації: ідеї, реалії,
перспективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 2. – С. 135-
143. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Розглянуто поняття «адаптація», «шкільна адаптація». Пред-
ставлено особливості когнітивної й емоційно-вольової сфер обда-
рованих дітей. Встановлено, що обдаровані діти потребують осо-
бливої уваги вчителя та спонукають його до творчої організації
освітнього процесу. Узагальнено головні дослідження з емоцій-
но-вольової саморегуляції. Зазначено, що діти з високим рівнем
інтелекту демонструють кращу ефективність саморегуляції, ніж
діти з середнім рівнем інтелекту, але потребують уваги з боку
належного вираження власних емоцій. Представлено результати
експериментального дослідження з теми адаптації учнів початко-
вих класів з урахуванням показників емоційного фону, праце-
здатності, здатності до диференціації емоцій (сфера соціальних
емоцій) й емоційного ставлення до школи, а також досліджено
соціальний статус учнів у класі.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1112. Обдарованість та її типологія / І. Волощук,

Л. Яременко // Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб.
наук. пр. – 2020. – Вип. 1. – С. 26-35. – Бібліогр.:
25 назв. – укp.

Упродовж десятиліть у науковому світі послуговуються термі-
ном «обдарованість». Науковці діагностують її, виявляють обда-
рованих особистостей, не дійшовши згоди стосовно суті цього
психічного феномена. З одного боку, з обдарованістю пов’язу-
ють широту наявних в особистості здібностей, а з іншого – про
обдарованість згадують тоді, коли стикаються з високим рівнем
здібностей. З одного боку, обдарованими називають тих, хто
домагається значних успіхів в академічній сфері, а з іншого –
від обдарованих очікують особливих професійних звершень. З
одного боку, обдарованість пов’язують з одержаними при наро-
дженні задатками, а з іншого – обдарованими називають тих,
хто в ранньому віці демонструє видатні здібності.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1113. Освітній простір обдарованих учнів: досвід, проб-

леми, перспективи / Л. Горбань // Пед. інновації: ідеї, ре-
алії, перспективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 1. –
С. 67-74. – Бібліогр.: 9 назв. – укp.

Розкрито суть і структуру комплексної форми виховання об-
дарованих учнів гімназій і ліцеїв. Виокремлено етапи проєкту-
вання комплексної форми виховання обдарованих учнів гімназій
і ліцеїв. Сформульовано педагогічні умови формування та реалі-
зації проєктних уявлень про комплексну форму виховання обда-
рованих учнів гімназій і ліцеїв. Підсумовано, що під впливом
соціальних змін педагогічне проектування в роботі з обдарова-
ними учнями – це інноваційна проєктна діяльність, зорієнтова-
на на модифікацію педагогічних об’єктів з метою системної й
ефективної соціалізації та інкультурації такої категорії дітей у
процесі їх навчання, виховання та розвитку.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1114. Особистісні та когнітивні чинники самовизначення

щодо майбутньої професії учнів ліцею із різними видами
обдарованості (академічна, творча, інтелектуальна) / М. Са-
дова // Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук.
пр. – 2020. – Вип. 2. – С. 110-118. – Бібліогр.:
16 назв. – укp.

Здійснено аналіз самовизначення щодо майбутньої професії
учнів ліцею з різними видами обдарованості: академічною, твор-
чою, інтелектуальною. Здійснено аналіз праць низки науковців
щодо самовизначення особистісних і когнітивних чинників, які
впливають на рівень академічної, інтелектуальної та творчої об-
дарованості в психолого-педагогічному контексті. Подано чинни-
ки, які стимулюють і гальмують обдарованого учня до професій-
ного самовизначення.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1115. Програмування освітньої діяльності обдарованих

учнів в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти
/ Л. Горбань // Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб.
наук. пр. – 2020. – Вип. 2. – С. 39-45. – Бібліогр.:
9 назв. – укp.

Здійснено аналіз програмування освітньої діяльності обдаро-
ваних учнів в умовах інтеграції формальної та неформальної
освіти як на концептуальному, так і на процесу альнотехноло-
гічному рівнях. Представлено програмування освітньої діяльно-
сті обдарованих дітей як процес відбору найефективніших впли-
вів і умов розвитку та підтримки обдарованості, що існують в
соціальному і просторово-предметному оточенні. Розроблено
структуру програм діяльності обдарованих учнів в умовах інтег-

рації формальної і неформальної освіти, а також технологію їх
створення на засадах чинних напрацювань цих аспектів в теорії
та практиці додаткової освіти дітей. Зазначено, що інтеграція
формальної і неформальної освіти може відбуватися на рівнях:
змісту освіти з окремого предмету; міжпредметних зв’язків; єди-
ного інформаційно-освітнього середовища школи й установи до-
даткової освіти, коли створюються умови для розширення осві-
тнього простору.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1116. Реалізація методу «Критерійний калейдоскоп» у

діяльності з обдарованою молоддю як інноваційна практика
освіти / О. Дубініна, Т. Бурлаєнко // Пед. інновації: ідеї,
реалії, перспективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 2. –
С. 51-60. – Бібліогр.: 16 назв. – укp.

Здійснено аналіз проблеми реалізації методу «критерійний ка-
лейдоскоп» у роботі з обдарованою молоддю як особливість ін-
новаційної освіти. Уточнено зміст понять «інноваційна практи-
ка», «інноваційна діяльність», «обдарована молодь» у контексті
окресленої проблеми. Встановлено, що інноваційна практика –
це процес, який полягає у формуванні та розвитку змісту та
організації нового. З’ясовано, що поняття «інноваційна практи-
ка» є складником комплексного і всебічного поняття «інновацій-
на діяльність». Інноваційна практика у розрізі едукаційного про-
цесу є поштовхом інноваційної діяльності педагога, що означає
новизну, «введення новинок, новацій, новизни». Українським
аналогом цього поняття вважають словосполучення «нововведен-
ня», що означає процес використання новизни.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1117. Удосконалення методу встановлення основних

навчальних домінант / О. Рева, В. Камишин, О. Сокуренко,
Є. Бурдельна // Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб.
наук. пр. – 2020. – Вип. 1. – С. 78-90. – Бібліогр.:
19 назв. – укp.

Обгрунтовано, що досягнення синергетичного ефекту в управ-
лінні особистісно-орієнтованим розвитком академічної обдарова-
ності відбувається за рахунок такого кваліметричного показника,
як основні навчальні домінанти, які є невід’ємним елементом
прийняття рішень і сприяють порівнянню корисності (прийнят-
ності, привабливості) альтернатив, з яких здійснюється вибір.
Домінанта є проактивним показником, тому має бути врахова-
ною під час планування бажаного кінцевого результату педаго-
гічної діяльності та визначеною шляхом побудови за обмеженою
кількістю точок і аналізу оціночної функції корисності контину-
уму оціночної шкали в процесі вирішення закритої задачі прий-
няття рішень. Встановлено ставлення тих, хто навчається, до
ризику (схильність, несхильність, байдужість), а отже, і моти-
вацію на досягнення успіху/запобігання невдач. Схильність до
ризику характеризує прагнення випробуваного покращити оцін-
ку відповіді, пропоновану педагогом, отримавши додаткове запи-
тання з заздалегідь відомими шансами правильної/неправильної
відповіді (вірогідність 50 на 50). Особи, які не схильні до ри-
зику, ухиляються від додаткових питань. Тип навчальної домі-
нанти встановлюється з «надбавки за ризик», в якій порівнює-
ться медіана континууму оціночної шкали і лише одна характер-
на точка функції корисності – детермінований еквівалент лоте-
реї з корисністю 0,5. Випробувані m = 172 дев’ятикласники
побудували оціночні функції корисності оцінок 12-бальної шка-
ли, з яких установлено співвідношення осіб, несхильних і схиль-
них до ризику в такій пропорції: НСР: СР ↔ 32: 140 ↔ 18,6 %:
81,4 % ↔ 1:4. Обмеженістю застосованого методу встановлення
надбавки на ризик є орієнтація лише на одну характерну точку,
що не надає можливості отримати інтегративну (цілісну) оцінку
ставлення до результатів навчання на всьому континуумі оціноч-
ної шкали. Удосконалений метод орієнтується на застосування
для встановлення на дбавки за ризик усіх характерних точок
оціночної функції корисності досліджуваної 12-бальної шкали.
Введено імператив-критерій на виявлення осіб, байдужих до ри-
зику. Уточнена пропорція учнів за типом навчальних домінант
є такою: НСР: БР:  СР ↔ 15 : 27 : 130 ↔ 8,7 %: 15,7 : 75,6 %
≈ 2 : 4 : 17. Уфективність нового методу визначення основної на-
вчальної домінанти становить 15,7 %.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1118. Формування полікультурної та інформаційної

компетентності обдарованих здобувачів освіти / Л. Топчій
// Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. –
2020. – Вип. 1. – С. 51-60. – Бібліогр.: 19 назв. – укp.

Виділено такі критерії полікультурної вихованості учнів: во-
лодіння національною культурою (знання учнями своєї націо-
нальної приналежності, звичаїв, традицій, символів, відомих
постатей); інтеркультурний критерій, що характеризується рів-
нем інформованості учнів про культуру інших народів і мотива-
ційною спрямованістю вивчення іноземної мови; емоційний кри-
терій (визначається рівнем розвитку в учнів толерантності, тер-
пимого ставлення до представників іншої культури). Зазначено,
що полікультурне виховання зорієнтоване на виховання особис-
тості, яка зберігає свою соціально-культурну ідентичність, праг-
не до розуміння інших культур, поважає інші культурно-етнічні
спільності, уміє жити в злагоді з представниками різних націо-
нальностей, рас, вірувань, який готовий до активної творчої
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діяльності в динамічному полікультурному та багатонаціональ-
ному середовищі. Полікультурне виховання сприяє зниженню
соціальної напруги в суспільстві. Воно формує особистості, яка
готова до міжкультурного діалогу, розширює можливості полі-
культурного простору та створює умови для розвитку особистості.

Шифр НБУВ: Ж71506
Див. також: 2.Ч.1121, 2.Ч.1134, 2.Ю.1463, 2.Ю.1506

Теорія та методика виховання учнів

2.Ч.1119. Виховання міжкультурної толерантності молод-
ших школярів у навчально-виховному процесі початкової шко-
ли: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Н. А. Бесса-
раб; НАПН України, Інститут проблем виховання. – Київ,
2021. – 22 с.: рис., табл. – укp.

Уточнено суть і структуру поняття «міжкультурна толерант-
ність молодших школярів» шляхом теоретичного аналізу філо-
софських, психологічних, педагогічних джерел. Охарактеризо-
вано потенціал освітнього процесу початкової школи у вихованні
міжкультурної толерантності (на матеріалі мовно-літературної
освітньої галузі). Визначено критерії, показники та рівні вихо-
ваності міжкультурної толерантності молодших школярів. Теоре-
тично обгрунтовано й експериментально перевірено ефективність
моделі та педагогічних умов її виховання в освітньому процесі
початкової школи (використання потенціалу мовно-літературної
освітньої галузі та позаурочної діяльності у вихованні міжкуль-
турної толерантності здобувачів початкової освіти, організація
полікультурного виховного середовища для виховання цієї толе-
рантності та підвищення професійної компетентності педагогів з
зазначеного питання, застосування педагогічно доцільних форм,
методів, засобів виховання міжкультурної толерантності молод-
ших школярів).

Шифр НБУВ: РА448111
2.Ч.1120. Соціальна адаптація молодших школярів загаль-

ноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя: автореф.
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Т. О. Грибоєдова; ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет». – Сло-
в’янськ, 2020. – 19 с.: табл. – укp.

Науково обгрунтовано та експериментально перевірено ефек-
тивність соціально-педагогічних умов соціальної адаптації мо-
лодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостій-
ного життя. Здійснено узагальнення і практичне розв’язання
проблеми соціальної адаптації до самостійного життя учнів мо-
лодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Охарактеризо-
вано поняттєво-термінологічний апарат дослідження проблеми
соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших кла-
сів загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Виявлено стан розроблено-
сті досліджуваної проблеми, що надало змогу визначити соціаль-
ну адаптацію молодших школярів до самостійного життя в умо-
вах загальноосвітніх шкіл-інтернатів як сукупнiсть iнтегратив-
них якoстей oсoбистoстi, які сфoрмoванi в прoцесi її вихoвання,
навчання, рoзвитку, спiлкування, дiяльнoстi, щo знахoдить свoє
відображення у здатнoстi й гoтoвнoстi дитини дo засвоєння мо-
ральних норм та цінностей, правил поведінки, сoцiальнoї взає-
модії. Успiшнiсть соціальної адаптації визначенo як успiшнiсть
фiзичнoгo, психiчнoгo, сoцiальнoгo й духoвнoгo функцioнування
людини. Визначено критерії, показники та рівні сформованості
у молодших школярів соціальної адаптації до самостійного жит-
тя. Обгрунтовано та впроваджено в освітній процес загально-
освітніх шкіл-інтернатів соціально-педагогічні умови розвитку
соціальної адаптації до самостійного життя: модернізація змісту
соціально-виховної роботи з соціальної адаптації молодших шко-
лярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя;
використання інтерактивних технологій у соціально-педагогічній
роботі з соціальної адаптації молодших школярів загальноосві-
тніх шкіл-інтернатів до самостійного життя; застосування казки
як провідного методу соціально-педагогічної роботи з даної адап-
тації. Експериментально перевірено ефективність реалізації сoцi-
альнo-педагoгiчних умoв соціальної адаптації до самостійного
життя учнів молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв. 

Шифр НБУВ: РА448043
2.Ч.1121. Соціально-педагогічний супровід розвитку кому-

нікативної культури дітей молодшого шкільного віку у загаль-
ноосвітніх школах-інтернатах: автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.05 / Г. В. Біличенко; ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет». – Слов’янськ, 2021. – 20 с.:
табл. – укp.

Здійснено теоретико-експериментальне дослідження проблеми
соціально-педагогічного супроводу розвитку комунікативної ку-
льтури дітей молодшого шкільного віку в умовах загальноосві-
тніх шкіл-інтернатів. На підставі комплексного аналізу філософ-
ської, культурологічної, психологічної, педагогічної та соціаль-
но-педагогічної наукової літератури досліджено суть, структуру
та зміст категорій «культура», «комунікативна культура», «роз-
виток комунікативної культури», «розвиток комунікативної ку-
льтури молодших школярів». Охарактеризовано основні соці-
ально-педагогічні позиції потрактування категорій «соціально-
педагогічний супровід», «соціально-педагогічний супровід роз-

витку комунікативної культури дітей молодшого шкільного віку
ЗОШІ» та виявлено стан наукової розробленості досліджуваної
проблеми. Визначено критерії, показники та рівні розвитку ко-
мунікативної культури молодших школярів. Теоретично обгрун-
товано та впроваджено в освітній процес загальноосвітніх шкіл-
інтернатів соціально-педагогічні умови розвитку комунікативної
культури молодших школярів ЗОШІ під час соціально-педаго-
гічного супроводу. Експериментально доведено ефективність ви-
значених соціально-педагогічних умов розвитку комунікативної
культури молодших школярів ЗОШІ.

Шифр НБУВ: РА448244
2.Ч.1122. Теорія та практика виховання дітей-сиріт у кон-

тексті особистісної парадигми в Україні (XX –  початок
XXI століття): автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01
/ Г. М. Лялюк; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Фран-
ка. – Дрогобич, 2021. – 41 с. – укp.

Уперше здійснено цілісний системний аналіз теорії та практи-
ки виховання дітей-сиріт у контексті особистісної парадигми в
Україні (XX – початок XXI ст.). Охарактеризовано теоретико-
методологічні основи виховання дітей-сиріт у контексті особисті-
сної парадигми та розкрито понятгєво-категоріальний апарат до-
слідження. Виховання дітей-сиріт у контексті особистісної пара-
дигми розглянуто як педагогічну категорію і багатоаспектний
феномен і проаналізовано у суспільно-політичному, соціокуль-
турному, теоретичному, технологічному й інституційному вимі-
рах. Виокремлено структурні компоненти концепції виховання
дітей-сиріт у контексті особистісної парадигми та представлено
її систему принципів. Обгрунтовано ідеєгенезу виховання дітей-
сиріт у контексті особистісної парадигми та з’ясовано її ключові
тенденції. Розроблено періодизацію практики виховання дітей-
сиріт у контексті особистісної парадигми досліджуваного періоду
та визначено основні тенденції її генези. Виокремлено позитив-
ний ретроспективний досвід і шляхи імплементації продуктив-
них ідей в умовах реформування системи інституційного догляду
та виховання дітей. Обгрунтовано праксеологічні аспекти вихо-
вання дітей-сиріт у контексті особистісної парадигми і система-
тизовано технології та інноваційні методи їх виховання. Визна-
чено перспективні напрями удосконалення фахової підготовки,
особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів/соціаль-
них педагогів до реалізації інноваційної опікунсько-виховної ді-
яльності. Подальшого розвитку набули уявлення про тенденції
розвитку теорії і практики виховання дітей-сиріт у контексті
особистісної парадигми, а також конструктивні ідеї з досвіду
опікунсько-виховної діяльності дитячих будинків та інтернатних
закладів освіти в Україні.

Шифр НБУВ: РА448239
Див. також: 2.Ч.1049

Види виховання

2.Ч.1123. Літня школа: розвиток компетентностей і творчих
здібностей обдарованих учнів / В. Потієнко // Пед. іннова-
ції: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 1. –
С. 36-41. – Бібліогр.: 4 назв. – укp.

Висвітлено досвід педагогічної діяльності з обдарованими
дітьми під час виїзної літньої школи з метою поглибленого на-
вчання програмування й інформаційних (офісних технологій) у
профільній школі. Розкрито особливості змісту навчання, наве-
дено конкретні приклади проєктів вивчення окремих тем. Осо-
бливим складником виїзної літньої школи є ознайомлення учнів
з національними особливостями регіону, що сприяє їх загально-
му розвитку та вихованню національної гідності.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1124. Професійна орієнтація учнів у музейно-освітньо-

му середовищі Закарпаття (20-ті р. XX –  початок XXI сто-
ліття): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / А. І. Ко-
вач; Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне,
2021. – 20 с.: рис. – укp.

Розвиток і становлення профорієнтації системно подано як
процес, що відбувався впродовж таких етапів, як: доіндустріаль-
ний, постіндустріальний, інформаційний. Охарактеризовано
чинники розвитку системи професійної орієнтації у змісті кож-
ного етапу. Унаслідок аналізу поняттєвого апарату дослідження
визначено музейно-освітнє середовище як сукупність компонен-
тів – музейного довкілля, музейно-освітнього процесу, суб’єк-
тів (учитель та учні) музейно-освітньої комунікації у музейно-
освітньому процесі, музейно-освітньої взаємодії. Охарактеризо-
вано поняття «музейно-освітнє середовище Закарпаття», вио-
кремлено різні за тривалістю і динамікою етапи його розвитку:
домузейний, становлення музейної справи, розвитку (чехосло-
вацький період), занепаду (угорський період), відродження (ра-
дянський період), оновлення (період незалежності), трансфор-
мації (сучасний період). Розкрито історичні особливості станов-
лення культурного тла (фону) дослідження. Виявлення можли-
востей використання історичного досвіду профорієнтації учнів у
музейно-освітньому середовищі Закарпаття сприяло розроблен-
ню моделі профорієнтації учнів. Висвітлено особливості функ-
ціонування постійно діючого віртуального комплексу «Музей
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професійної орієнтації», який застосовують і під час навчання
дисциплін природничо-наукового циклу, й у гуртковій, поза-
класній і позашкільній роботі з учнями. За результатами експе-
риментальної роботи, проведеної у два етапи, констатовано, що
новітні засоби професійної орієнтації учнів, до яких зараховано
інноваційне музейно-освітнє середовище, яким є «Музей профе-
сій», мають значні переваги у використанні та перспективи щодо
подальшої профорієнтаційної роботи з учнями.

Шифр НБУВ: РА448502
Див. також: 2.Ч.1114, 2.Ч.1160, 2.Ч.1208

Моральне виховання

2.Ч.1125. Виховання національних цінностей в українському
шкільництві США: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01
/ О. З. Глушко; НАПН України, Інститут педагогіки. – Київ,
2021. – 20 с. – укp.

Обгрунтовано організацію та зміст виховання національних
цінностей в українському шкільництві США крізь призму істо-
ричних трансформацій, теоретичних засад і практичної реаліза-
ції. Проаналізовано праці соціологів, філософів, науковців, пе-
дагогів, культурно-освітніх діячів української діаспори, виокрем-
лено базові поняття дослідження та уточнено їх зміст. Розкрито,
що українські науковці діаспори трактують виховання як ціле-
спрямований, свідомий процес формування всебічно розвинутої
особистості з метою наближення її до ідеалу. Розкрито концеп-
туальні положення щодо виховного ідеалу українців діаспори,
суть поняття «цінності української діаспори». З’ясовано, що на-
ціональні цінності в українському шкільництві в США мають
наскрізний характер, починаючи від цілей і змісту освіти й за-
кінчуючи результатами навчання, з покроковим алгоритмом ре-
алізації. Розроблено авторську періодизацію становлення та роз-
витку українського шкільництва в США: І період (1888 – 1912 рр.
ХХ ст.) – початковий, ІІ період (1913 – 1946 рр. ХХ ст.) –
організаційно-педагогічний, ІІІ період (з кінця 40-х рр. по 1969 р.
ХХ ст.) – координаційно-аксіологічний, IV період (1970 –
1990 р. ХХ ст.) – дихотомічний, V період (1991 – 2020 рр.
XXI ст.) – модернізаційний. Доведено, що громадська органі-
зація – Шкільна рада при УККА є центральним органом з
організації освіти і виховання українських дітей у США з метою
збереження національної ідентичності й формуванню національ-
них цінностей. Визначено типи шкільних навчальних закладів в
українській діаспорі США та особливості їх функціонування в
поліетнічному середовищі країни проживання. Встановлено, що
суботні школи українознавства при Шкільній Раді УККА є
складником цілісної системи українознавчої освіти в США. Ана-
ліз програм навчання та виховання в школах українознавства
при Шкільній Раді УККА засвідчив, що їх зміст передбачає
забезпечення гармонійного розвитку дитини на засадах україн-
ської культури, основним навчальним предметом є українська
мова. У дослідженні проаналізовано виховний зміст навчальних
підручників в українському зарубіжному шкільництві у ретрос-
пективній генезі. Доведено, що підручники в українській діаспо-
рі США мають потужний виховний потенціал, що відповідає
специфіці навчально-виховного процесу в школах українознав-
ства. З’ясовано, що українська діаспора в США створила цілі-
сну систему українознавчої освіти. Досягненню цієї мети спри-
яла організація українських освітніх установ, кафедр україн-
ських студій, українських програм та інститутів при вищих на-
вчальних закладах країни, вищих курсів українознавства, укра-
їнських шкіл, навчальних дошкільних закладів, власних моло-
діжних і громадських організацій.

Шифр НБУВ: РА448800
2.Ч.1126. Дидактичні умови реалізації військово-приклад-

них умінь і навичок учнів у навчальному середовищі старшої
школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Е. М. Бо-
родай; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. –
Полтава, 2021. – 20 с.: рис. – укp.

Наведено результати теоретико-експериментального дослі-
дження проблем реалізації військово-прикладних умінь і нави-
чок учнів у навчальному середовищі старшої школи в дидактич-
ному контексті. Охарактеризовано суть основних категорій до-
слідження, здійснено аналіз нормативних документів та сучасно-
го стану військово-патріотичної підготовки учнів у навчальному
середовищі старшої школи. Визначено структуру військово-при-
кладних умінь і навичок старшокласників (комунікативний, опе-
раційно-діяльнісний, здоров’язбережувальний, соціально-грома-
дянський, саморегуляційний та кроскультурний компоненти).
Досліджено зарубіжний досвід військово-патріотичної підготов-
ки молоді у провідних країнах світу. Визначено, обгрунтовано
та експериментально перевірено дидактичні умови реалізації вій-
ськово-прикладних умінь і навичок учнів у навчальному середо-
вищі старшої школи. Розроблено дидактичну модель реалізації
військово-прикладних умінь і навичок учнів у навчальному се-
редовищі старшої школи, яка поєднує методологічно-цільовий,
змістово-функціональний та діагностико-результативний блоки.

Шифр НБУВ: РА448853

2.Ч.1127. Психологічні особливості розвитку комунікатив-
них умінь учнів основної школи у процесі засвоєння іншомов-
ної лексики: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07
/ З. П. Зеленська; НАПН України, Інститут психології імені
Г. С. Костюка. – Київ, 2021. – 28 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто проблему формування комунікативних умінь учнів
основної школи в процесі засвоєння іншомовної лексики. Розши-
рено суть понять «комунікативні уміння», психологічні особли-
вості розвитку комунікативних умінь у процесі засвоєння іншо-
мовної лексики; етапи розвитку комунікативних умінь у процесі
засвоєння іншомовної лексики; методи засвоєння іншомовної
лексики. Описано етапи організації емпіричного дослідження
розвитку комунікативних умінь учнів основної школи в процесі
засвоєння іншомовної лексики. Обгрунтовано вибір психодіагно-
стичних методик, наведено та проаналізовано результати дослі-
дження розвитку комунікативних умінь учнів основної школи в
процесі засвоєння іншомовної лексики. Визначено, науково об-
грунтовано й емпірично перевірено авторську програму розвитку
комунікативних умінь учнів основної школи у процесі засвоєння
іншомовної лексики.

Шифр НБУВ: РА448145
2.Ч.1128. Теорія і практика патріотичного виховання в

школах України (1945 –  2019 рр.): автореф. дис. ... д-ра пед.
наук: 13.00.01 / В. Й. Кульчицький; Тернопільський нац. пед.
ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 36 с.:
рис. – укp.

Обгрунтовано теоретичні засади і відображено практику реалі-
зації патріотичного виховання учнів у школах України в
1945 – 2019 рр.: охарактеризовано організаційно-педагогічні ас-
пекти розвитку патріотичного виховання учнів у 1945 – 1991 рр.;
проаналізовано структуру, зміст, методи й форми патріотичного
виховання учнів у радянський період; визначено особливості
педагогічного керівництва патріотичним вихованням учнів у
школах у 1945 –1991 рр.; з’ясовано основні тенденції станов-
лення національної системи патріотичного виховання в Україні
за доби незалежності. Обгрунтовано періодизацію розвитку пат-
ріотичного виховання в школах України в 1945 – 2019 рр., у
межах якої виокремлено радянський період (1945 – 1991 рр.),
що розподіляється на ідеологічно-організаційний (1945 –
1964 рр.) і суспільно-пропагандистський (1965 – 1991 рр.) пе-
ріоди, і добу незалежності (1991 – 2019 рр.). Визначено пер-
спективи використання нагромадженого досвіду патріотичного
виховання молоді в умовах децентралізації та реформування на-
ціональної системи освіти.

Шифр НБУВ: РА448062
2.Ч.1129. Формування толерантного ставлення до дітей

молодшого шкільного віку: метод. посіб. / М. В. Гриньова,
Г. А. Люлька; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Королен-
ка. – Полтава: Астрая, 2021. – 82 с.: табл. – Бібліогр.:
с. 65-74. – укp.

Охарактеризовано особливості професійної діяльності вчите-
лів молодшої школи на засадах толерантності, окреслено зміст
та типи цього явища. Висвітлено ціннісні основи виховання то-
лерантності у студентів з урахуванням психологічних, культур-
них та комунікативних аспектів толерантності у освітньому про-
цесі. Надано методичні рекомендації щодо самопідготовки вчи-
теля до толерантної взаємодії з суб’єктами освітнього процесу.
Суть толерантності полягає у визнанні прав людини на відмін-
ність від інших. Великою цінністю слід визнати здатність жити
в мирі та толерантності щодо різних переконань, позицій, здат-
ність захищати свої права і свободи, не порушуючи прав і сво-
бод інших, готовність конструктивно взаємодіяти та приймати
людей незалежно від їх думок та поведінки, що є основою ци-
вілізованих відносин. В умовах нової української школи одним
із актуальних завдань освітнього процесу є формування толе-
рантної особистості починаючи з молодшого шкільного віку.
Важливість цієї проблеми зумовлена тим, що сучасне суспіль-
ство в першу чергу стикається з цінностями та принципами,
необхідними для його загального виживання та вільного розвит-
ку, тобто з необхідністю реалізації стратегії ненасилля.

Шифр НБУВ: ВА852704
Див. також: 2.Ч.1119

Фізичне виховання

2.Ч.1130. Обгрунтування концептуальної моделі гігієнічного
моніторингу групового здоров’я школярів в умовах інтенсифі-
кації навчального процесу: автореф. дис. ... д-ра мед. наук:
14.02.01 / Ж. В. Сотнікова-Мелешкіна; Харківський націо-
нальний медичний університет. – Харків, 2021. – 42 с.: табл.,
рис. – укp.

Дисертацію присвячено вирішенню важливої науково-практич-
ної проблеми у галузі гігієни дітей та підлітків щодо збереження
та зміцнення здоров’я, профілактики неінфекційних захворю-
вань серед учнів середнього шкільного віку шляхом наукового
обгрунтування та розробки концептуальної моделі гігієнічного
моніторингу групового здоров’я школярів в умовах інтенсифікації
навчального процесу, що складається з базової та поглибленої
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скринінг-діагностики із виокремленням групи ризику з форму-
вання шкільної дезадаптації. Доведено її ефективність з позицій
теорії керування. Науково обгрунтовано методику комплексної
оцінки стану здоров’я за об’єктивними та суб’єктивними крите-
ріями та програму гігієнічних заходів щодо профілактики неін-
фекційних захворювань серед учнів середнього шкільного віку,
впровадження якої забезпечило зниження рівня патологічної
ураженості на тлі інтенсифікації навчального процесу.

Шифр НБУВ: РА448460
2.Ч.1131. Педагогіка здоров’я як основа розвитку потенці-

алу особистості: колект. монографія / І. Ф. Аршава,
З. П. Бондаренко, І. М. Василенко, Г. О. Вовченко,
В. А. Гладуш, Є. М. Гречка, С. О. Дубовський, Н. В. Зимі-
вець, В. О. Ісаченко, М. О. Кавецька, Н. В. Кириченко,
І. М. Кобзєва, В. В. Корнієнко, Є. Т. Коробов, А. О. Криво-
ротько, В. В. Купрас, О. В. Ласточкіна, С. І. Нетьосов,
Л. М. Ніколенко, Л. І. Нічуговська, Н. В. Никоненко,
О. І. Переворська, Т. П. Приходько, С. О. Хоменко,
А. О. Чернега; Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. –
Дніпро: Ліра, 2020. – 383 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено деякі шляхи та практичний досвід застосування
сучасних педагогічних технологій розвитку потенціалу особисто-
сті. Розкрито суть і взаємозв’язок категорій «педагогіка» та
«здоров’я». Охарактеризовано системно-рівневий підхід до кате-
горій «здоров’я» і «потенціал особистості». Розглянуто потенці-
ал особистості як соціально-психологічний вимір людського по-
тенціалу. Увагу приділено педагогічному волонтерству та наст-
авництву у контексті формування соціального здоров’я студент-
ської молоді. Розглянуто наставництво як технологію супроводу
дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування,
а також дітей з вадами психічного та фізичного розвитку.

Шифр НБУВ: ВА851908
2.Ч.1132. Формування соматичного здоров’я і розумової

працездатності у школярів 5 –  6 класів на уроках фізичної
культури: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02
/ Є. М. Проскуров; нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. –
Київ, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено теоретичному та експериментальному
обгрунтуванню методики поліпшення соматичного здоров’я, фі-
зичної та розумової працездатності 10 – 11-річних учнів гімна-
зії на уроках фізичної культури. Встановлено, що статичні впра-
ви з власною масою тіла благотворно впливають на стан сома-
тичного здоров’я школярів, їх розумову і фізичну працездат-
ність не зважаючи на прискорену інтенсифікацію розумових
предметів. Динамічні вправи, за тим об’ємом та формами їх
використання, що представлено у чинній програмі фізичної
культури, не надають змоги повністю витримати інтелектуально-
го тиску навчальних дисциплін, а також поліпшити або утрима-
ти здоров’я учнів на належному рівні у сучасному сьогоденні
шкіл «нового типу». Підтверджено дані наукових праць, у яких
встановлено факт поліпшення стану здоров’я школярів на почат-
ку навчального року і погіршення стану здоров’я наприкінці
навчання. Доповнено і поширено досвід тих наукових праць, де
встановлено, що погіршення здоров’я учнів не зупиняється на
межі низького рівня, а поліпшення не перебільшує середнього.
Визначено динаміку змін соматичного здоров’я, розумової і фі-
зичної працездатності учнів під час навчального року.

Шифр НБУВ: РА445412
Див. також: 2.Ч.1162

Позанавчальна (позакласна, позашкільна) робота.
Суспільно-корисна праця учнів

2.Ч.1133. Виховання творчої самодіяльності в духовно зба-
гаченому оcвітньому середовищі школи / Л. Киричевська
// Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. –
2020. – Вип. 1. – С. 12-18. – Бібліогр.: 11 назв. – укp.

Проаналізовано наукові праці видатних педагогів, психологів
і філософів, які у своїх доробках доводять думку про те, що
навчання не може бути зведене лише до придбання умінь і
навичок, воно є засобом для досягнення свого вищого призна-
чення, самоактуалізації та самовираження в творчості. Це під-
тверджується тим, що творча діяльність особистості допомагає
виявленню особистісних якостей, серед яких: активність, відпо-
відальність, самостійність, творчий підхід до справи, рівень роз-
витку інтелекту, уміння ясно виражати власні думки, що є ха-
рактеристикою успішного випускника закладу загальної серед-
ньої освіти. Наголошено на важливості етапів розвитку самоді-
яльності відповідно до ступенів природного розвитку дитини. У
контексті педагогічного знання подано аналіз специфіки творчої
самодіяльності учнів, осмислено поняття «самоактуалізація»,
«самодіяльність», «активність особистості», «творчість».

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1134. Проєктно-задачний підхід в екологічній освіті

обдарованих учнів у позакласній роботі закладів загальної
середньої освіти: автореф. дис. ... канд. пед. наук (д-ра
філософії): 13.00.01 / П. О. Зелений; Нац. ун-т «Чернігів-

ський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2020. –
20 с.: рис. – укp.

Дисертацію присвячено розв’язанню актуальної і практично
важливої проблеми формування екологічної компетентності об-
дарованих учнів старшої школи. Проаналізовано питання реалі-
зації екологічної освіти обдарованих учнів старшої школи у по-
закласній роботі, охарактеризовано інтелектуальну обдарова-
ність учнів та її прояв у природничій сфері навчальної діяльно-
сті, організаційні форми занять у позакласній роботі, традиційні
методи навчання із зазначенням переваг та недоліків у контексті
навчання обдарованих учнів. Обгрунтовано проєктно-задачний
підхід до здійснення екологічної освіти обдарованих учнів стар-
шої школи у позакласній роботі. Визначено відмінності між про-
ектним підходом і методом проектів, зазначено їх переваги в
застосуванні під час роботи з обдарованими дітьми. Розглянуто
задачний підхід, можливість та доцільність його інтеграції з
проектним підходом в екологічній освіті. Розроблено модель
здійснення екологічної освіти обдарованих учнів старшої школи
у позакласній роботі на основі проектно-задачного підходу. За-
лежно від рівнів екологічних проблем запропоновано класифіка-
цію типів екологічних проектів, а також елементи екологічної
компетентності, розроблено програму факультативного курсу.
Визначено організаційні етапи здійснення педагогічного експери-
менту, методику реалізації проектно-задачного підходу в поза-
класній роботі з обдарованими учнями, а також проаналізовано
констатувальні дані й результати педагогічного експерименту,
що відображено в таблицях і графіках.

Шифр НБУВ: РА448068
2.Ч.1135. Теоретико-методичні основи соціального станов-

лення учнів 8 –  11 класів у комплексних позашкільних
навчальних закладах: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.05
/ О. В. Литовченко; НАПН України, Інститут проблем вихо-
вання. – Київ, 2021. – 43 с.: рис., табл. – укp.

Уперше здійснено теоретичне узагальнення та наукове вирі-
шення проблеми соціального становлення учнів 8 – 11 класів у
комплексних закладах позашкільної освіти. Проведено теоретич-
ний аналіз проблеми соціального становлення особистості у га-
лузі соціальної педагогіки на основі ідей аксіологічного, систем-
ного, культурологічного, феноменологічного, екзистенціального
методологічних підходів; визначено теоретичні засади соціально-
го становлення особистості (філософська, соціологічна, психоло-
гічна, соціально-педагогічна інтерпретація); уточнено суть по-
няття «соціальне становлення особистості» та визначено струк-
туру цього феномену стосовно старшого підліткового, старшого
шкільного віку. Здійснено порівняльний аналіз концептуальних
основ, цілей і цінностей позашкільної освіти України та нефор-
мальної освіти дітей та молоді інших європейських країн, об-
грунтовано соціально-педагогічний потенціал комплексних за-
кладів позашкільної освіти у соціальному становленні учнів. Ви-
значено критерії соціального становлення учнів 8 – 11 класів,
рівні за визначеними критеріями [високий (просоціальний), се-
редній (нейтральний), нижче середнього, низький (асоціаль-
ний)]; з’ясовано стан проблеми в освітній практиці. На основі
теоретично обгрунтованих концептуальних основ соціального
становлення учнів 8 – 11 класів у закладах позашкільної освіти
розроблено та апробовано технологію соціально-педагогічного
супроводу соціального становлення учнів (старші підлітки, стар-
шокласники) закладів позашкільної освіти.

Шифр НБУВ: РА448701

Школознавство

2.Ч.1136. Аналіз впливу реформ громадянської освіти на
зміст освіти старшої школи / О. Власенко // Укр. полоніс-
тика. – 2020. – Вип. 17. – С. 94-103. – Бібліогр.:
12 назв. – укp.

Проаналізовано інтеграцію громадянської освіти України у
світовий освітній простір, що вимагає детального вивчення соці-
альної взаємодії різних країн, накопиченого досвіду організації
громадянського виховання, формування громадянських ціннос-
тей молоді. Автор зауважує на необхідності пошуку шляхів і
способів використання досвіду зарубіжних країн у вітчизняній
системі освіти. Особливо важливим є вивчення й узагальнення
досвіду реформування громадянської освіти в Європі, де зростає
увага до демократичної освіти поряд з вихованням громадянина
кожної держави.

Шифр НБУВ: Ж24990
2.Ч.1137. Педагоги й батьки як партнери створення куль-

турно-освітнього простору для розвитку обдарованості дітей
/ О. Демченко, О. Голюк // Пед. інновації: ідеї, реалії,
перспективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 2. – С. 22-
29. – Бібліогр.: 11 назв. – укp.

Акцентовано на значенні середовища як важливого чинника
розвитку обдарованих дітей. Визначено суть культурно-освітньо-
го простору як інтегрованого педагогічного конструкту та ре-
зультату структурування, впорядкування та збагачення парамет-
рів середовища. Обгрунтовано роль сім’ї як первинного соціаль-
но-виховного інституту в процесі просторотворення. Виділено
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два напрями участі батьків у забезпеченні сприятливих умов для
розвитку, навчання й виховання обдарованих дітей. Показано
необхідність створення в сім’ї сприятливого соціально-психоло-
гічного клімату та предметно-просторове оточення. Розкрито ме-
ту, особливості та форми організації партнерської взаємодії ви-
хователів із батьками обдарованих дітей як суб’єктів культурно-
освітнього простору для розвитку обдарованості дітей.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1138. Теорія і методика організації соціокультурного

простору загальноосвітньої школи в гірській місцевості: авто-
реф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / І. Б. Червінська; Нац.
ун-т «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка». – Чер-
нігів, 2021. – 40 с.: рис. – укp.

Шляхом теоретичного аналізу джерельної бази та методологіч-
ного конструкту соціокультурного простору гірської школи об-
грунтовано суть поняття «соціокультурний простір» в контексті
міждисциплінарного дискурсу. Окреслено теоретико-методоло-
гічні засади організації соціокультурного простору закладу за-
гальної середньої освіти. Охарактеризовано специфіку соціоку-
льтурного простору загальноосвітньої школи гірської місцевості
регіону Українських Карпат як освітньо-педагогічного феноме-
ну. Розроблено концепцію та обрунтовано структурно-функціо-
нальну модель організації соціокультурного простору загально-
освітньої школи, яка сприятиме забезпеченню оптимальних умов
для професійного розвитку та саморозвитку педагога гірської
школи. Узагальнено, що діяльність суб’єктів соціокультурного
простору загальноосвітньої школи гірської місцевості сприяє ре-
алізації запитів громади гірського села на якісну освіту, високий
рівень культури, організованого дозвілля та спорту, який пере-
буває повсякчас під її постійним контролем і безпосереднім
впливом. Визначено, що під час підготовки програми реалізації
структурно-функціональної моделі соціокультурного простору
загальноосвітньої школи гірської місцевості враховано її цільові
орієнтири, завдання, принципи, концепти, компоненти, методи,
форми та засоби діяльності на макро-, мезо- та мікрорівнях,
беручи до уваги якісні та просторові показники. За результата-
ми дослідження виявлено соціокультурну спрямованість держав-
но-громадського управління інноваційним закладом загальної се-
редньої освіти та значимість соціально-освітнього партнерства
для формування його позитивного іміджу.

Шифр НБУВ: РА448188
2.Ч.1139. Форми самоосвітньої підготовки вчителя до фор-

мування ключових компетентностей учнів / Ф. Левченко
// Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. –
2020. – Вип. 2. – С. 66-72. – Бібліогр.: 9 назв. – укp.

Представлено форми самоосвітньої підготовки вчителя, які
сприяють формуванню ключових компетентностей учнів. У про-
цесі дослідження розкрито суть самоосвітньої підготовки вчите-
ля. Розглянуто індивідуальні та групові форми самоосвітньої
підготовки та визначено ті, які є ефективними в умовах форму-
вання ключових компетентностей учнів. Зокрема серед індивіду-
альних обрано професійний саморозвиток, самопроєктування,
створення певної стратегії для зростання з професійної точки
зору своєї діяльності, самоорганізацію та самоврядування. З-по-
між групових – це мережева педагогічна спільнота як віртуаль-
не об’єднання, що створене для єдиного інформаційного просто-
ру; обміну досвідом, підтримки та співробітництва. Зроблено
висновки про ефективність запропонованих форм самоосвітньої
підготовки, що становлять науково-методичне забезпечення під-
готовки вчителя до реалізації компетентнісноорієнтованого
навчання.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1140. Формування готовності вчителів початкової школи

до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання:
автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В. Г. Донець;
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельниць-
кий, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Дослідженно проблему формування готовності майбутніх учи-
телів початкової школи (ПШ) до здійснення інноваційної діяль-
ності (ІД) в умовах інклюзивного навчання. Визначено й оха-
рактеризовано педагогічні умови формування їх готовності до
вищезазначеної діяльності. Встановлено причини, які перешко-
джають ефективному впровадженню інноваційних технологій у
ПШ (недостатнє врахування вікових особливостей учнів, систе-
ма освіти, зорієнтована на набуття знань, умінь і навичок, а не
компетенцій, відсутність навичок застосування в освітньому про-
цесі інноваційних технологій у частини вчителів ПШ тощо),
окреслено шляхи їх мінімізації. Експериментально доведено
ефективність розробленої структурно-функціональної моделі
формування готовності до ІД вчителів ПШ в умовах інклюзив-
ного навчання, що містить змістовий, організаційно-діяльнісний
та діагностичний блоки. Охарактеризовано зміст, структуру (мо-
тиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний і емоцій-
ний компоненти), визначено критерії (цільовий, знаннєвий, опе-
раційний, коригувальний, вольовий), показники та рівні (почат-
ковий, середній, достатній, креативний) досліджуваної готовно-
сті. Проаналізовано й узагальнено результати проведеного педа-
гогічного експерименту з використанням методів математичної
статистики, встановлено позитивну динаміку показників рівнів

готовності вчителів ПШ до ІД в умовах інклюзивного навчання,
що підтверджує ефективність запропонованих педагогічних інно-
вацій. Рекомендовано проводити подальші наукові розвідки у
теоретико-практичному вивченні особливостей використання ін-
новаційних педагогічних технологій в умовах Нової української
школи, удосконаленні форм підготовки до впровадження ІД
майбутніх фахівців в процесі педагогічної практики, розробці
засобів формування готовності вчителів інших дисциплін до ІД
в умовах інклюзивного навчання та їх теоретичного та методич-
ного забезпечення.

Шифр НБУВ: РА448096
Див. також: 2.Ч.1144-2.Ч.1145

Організація загальноосвітньої школи

2.Ч.1141. Безпечне середовище у школі: результати психо-
логічного дослідження / В. Панок, Н. Лунченко, Н. Сосно-
венко // Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук.
пр. – 2020. – Вип. 2. – С. 126-135. – Бібліогр.:
16 назв. – укp.

Одним із завдань реформування школи є створення безпечно-
го освітнього середовища, в якому учасники освітнього процесу
відчуватимуть фізичну, психологічну, інформаційну та соціаль-
ну безпеку, комфорт і благополуччя. На основі теоретичного
аналізу проблеми, авторами запропоновано власний погляд на
поняття «безпечне освітнє середовище» й обгрунтовано критерії
та показники емпіричного дослідження. За допомогою розробле-
ного авторами опитувальника було проведено анкетування учнів
і педагогів 10-ти закладів загальної середньої освіти з різних
регіонів України. Метою опитування було виявлення суб’єктив-
них уявлень учасників освітнього процесу про захищеність від
різних видів психологічного насильства. Результати дослідження
показали, що для помітної кількості опитаних освітнє середови-
ще не сприймається як безпечне. Зокрема, вчителі не почувають
себе у безпеці від висміювання та образ з боку учнів і від
ігнорування з боку колег. Учні не почуваються захищеними від
висміювання, образ та ігнорування з боку однокласників та іг-
норування, висміювання і приниження з боку вчителів. На ос-
нові одержаних результатів визначено можливості для профілак-
тики випадків психологічного насильства та системного впливу
на всіх учасників освітнього процесу.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1142. Інноваційні форми створення моделі сучасної

методичної діяльності в школі / Н. Аніщенко, А. Євчук
// Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. –
2020. – Вип. 1. – С. 7-12. – Бібліогр.: 6 назв. – укp.

Розглянуто проблему організації методичної діяльності в шко-
лі шляхом упровадження інноваційних технологій. Розглянуто
різні підходи до визначення методичної роботи. Обгрунтовано
використання інноваційних форм у методичній роботі. Доведено
необхідність узгодження розвитку навчальних закладів з іннова-
ціями в системі освіти; проаналізовано проблеми методичної ро-
боти вчителя. Виокремлено та проаналізовано інноваційні підхо-
ди до організації методичної діяльності з педагогічними кадра-
ми. Розкрито вплив методичної діяльності вчителя на його про-
фесійне становлення. Показано перспективні тенденцій розвитку
методичної діяльності за умов модернізації освіти. Розглянуто
перспективи трансформації методичних кабінетів у сервісні цен-
три, щодо надання освітніх послуг педагогічним працівникам.
Актуалізовано проблему вдосконалення професійної компетентно-
сті вчителів в умовах закладу освіти засобами методичної роботи.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1143. Класична і квантова моделі професійної саморе-

алізації учителя / О. Остапчук // Пед. інновації: ідеї, ре-
алії, перспективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 2. –
С. 97-102. – Бібліогр.: 10 назв. – укp.

Визначено, що принципи класичного детермінізму не дають
вичерпних пояснень суперечливим проявам самореалізації осо-
бистості. Мета дослідження – пошук методологічних можли-
востей некласичної науки у вивченні феномену професійної са-
мореалізації учителя. Гносеологічні можливості класичного та
некласичного бачення аналізуються за допомогою методів анало-
гії, пояснювальних принципів науки, квантового принципу до-
повнюваності, міждисциплінарного моделювання, а також шля-
хом побудови проблемних та інтерпретаційних умовиводів. Ар-
гументовано конструктивність квантового принципу доповнюва-
ності Н. Бора, завдяки якому уможливлюється цілісний опис
явища самореалізації за допомогою двох альтернативних моде-
лей. Надано стислу характеристику кожної моделі: самореаліза-
ція учителя як соціально-педагогічне утворення та самореаліза-
ція учителя як внутрішньоособистісне утворення. Визначено пе-
реваги й обмеження класичної і квантової моделей самореаліза-
ції особистості.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1144. Нова українська школа: організація взаємодії з

батьками учнів початкової школи: навч.-метод. посіб. / Т. М. Баб-
ко, О. В. Банах, А. В. Вознюк, Г. А. Коломоєць,

Культура. Наука. Освіта 
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Л. Г. Кудрик,  О. М. Мельник. – Київ:  Освіта, 2020. –
207 с.: іл. – укp.

Розглянуто питання педагогіки партнерства: від взаємодії до
конструктивної співпраці. Охарактеризовано особливості парт-
нерства в дії, педагогіку партнерства у новій українській школі:
напрями змін в управлінській діяльності. Викладено аспекти
просвіти батьків: методи позитивного виховання і налагодження
ефективного співробітництва з дітьми.

Шифр НБУВ: ВА852661
2.Ч.1145. Нова українська школа: освітній простір учня

початкової школи: навч.-метод. посіб. / А. Д. Цимбалару. –
Київ: Освіта, 2020. – 160 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 147-
160. – укp.

Розглянуто суть, структуру та логіку створення освітнього
простору, дидактичний конструктор моделювання освітнього
простору в закладі загальної середньої освіти. Охарактеризовано
дидактичні моделі освітнього простору як ресурс модернізації
освітнього процесц в початковій школі. Висвітлено перспективи
цілеспрямованого створення освітнього простору в початковій
ланці школи.

Шифр НБУВ: ВА852666
2.Ч.1146. Організаційно-педагогічні умови становлення осо-

бистості дитини-підлітка в умовах дитячого будинку: автореф.
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / С. М. Петрова; НАПН
України, Інститут проблем виховання. – Київ, 2020. – 22 с.:
рис., табл. – укp.

Здійснено цілісне дослідження проблеми становлення особис-
тості дитини-підлітка в умовах дитячого будинку. На засадах
теоретичного аналізу досліджуваної проблеми уточнено суть по-
нять «становлення особистості», «становлення особистості дити-
ни-підлітка в умовах дитячого будинку». З’ясовано особливості
становлення особистості дитини-підлітка в умовах дитячого бу-
динку «Перлинка». Визначено критерії, показники та охаракте-
ризовано рівні становлення особистості дитини-підлітка в умовах
інтернатних закладів. Теоретично обгрунтовано й експеримен-
тально перевірено ефективність моделі та організаційно-педаго-
гічних умов становлення особистості дитини-підлітка, що пере-
буває в умовах дитячого будинку (розроблення й упровадження
семінару для вихователів «Становлення особистості підлітка в
умовах дитячого будинку»; змістове і методичне забезпечення
процесу становлення особистості дитини-підлітка в умовах дитя-
чого будинку створення здоров’язбережувального середовища в
дитячому будинку «Перлинка»).

Шифр НБУВ: РА445319
2.Ч.1147. Проблеми трансформації окремих закладів загаль-

ної середньої освіти в наукові ліцеї / В. Мелешко // Пед.
інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. – 2020. –
Вип. 2. – С. 90-97. – Бібліогр.: 7 назв. – укp.

Проаналізовано проблеми трансформації окремих закладів за-
гальної середньої освіти (ЗЗСО) в наукові ліцеї, в яких навчаю-
ться інтелектуально обдаровані учні. Визначено суть процесу
трансформації ЗЗСО, його можливість переходу в інший статус,
заклад спеціалізованої освіти наукового напрямку, розкриваєть-
ся його мета та завдання. Обгрунтовано організаційні умови
здійснення науково-пошукової діяльності та розвитку інтелекту-
альної обдарованості учнів в науковому ліцеї. Розглянуто акту-
альні проблеми трансформації спеціалізованих навчальних за-
кладів для обдарованих підлітків в наукові ліцеї. Окреслено
можливості одержання нового статусу закладу. Представлено ви-
моги до здобувачів спеціалізованої освіти, їх мотивації до науко-
вої, дослідної діяльності, інтелектуальних здібностей ліцеїстів,
що корелюються з їх цілями, інтересами та здібностями. Акцен-
товано на вимогах до готовності учнів і вчителів до здійснення
наукової, пошукової діяльності, що розглядається як одна з
умов трансформації закладів освіти в наукові ліцеї.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1148. New-знання в контексті методу кейсів / Н. Іва-

нова // Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук.
пр. – 2020. – Вип. 2. – С. 161-167. – Бібліогр.:
10 назв. – укp.

Досліджено проблему нового знання, яке сьогодні постає го-
ловним ресурсом соціального розвитку. Концепцію нового знан-
ня демонструє метод кейс-уроків (case-study), або метод кон-
кретних ситуацій. Упровадження методу case-study в практику
шкільної та вищої освіти зумовлено, по-перше, її орієнтацією на
формування професійної компетентності; по-друге, розкриттям
творчих здібностей особистості для системної та ефективної ді-
яльності в умовах динаміки розвитку інформаційно-цифрових
технологій. Метод case-study надає змогу застосовувати теоре-
тичні знання для вирішення практичних завдань.

Шифр НБУВ: Ж71506
Див. також: 2.Ч.1103

Спеціальні школи. Дефектологія

2.Ч.1149. Актуальні питання теорії і практики інклюзивного
навчання у закладах освіти: [колект.] монографія / Л. Кал-

соларі, Л. Баззаніні, Е. Бонфа, Ф. Бянко, К. Кораззарі,
Т. Моніні, М. Паззі, А. Пілларі, С. Сілімбані, Е. Скуерзанті,
Р. Спароно, А. Вентуріні, Л. Платаш, О. Гринюк, А. Почи-
нок, Н. Гаврилова, О. Гаврилов, М. Марчук, І. Петрюк,
О. Палійчук, М. Буйняк, О. Гордійчук, Т. Цуркан, Х. Санду-
лович, Л. Крестянікова, Л. Мафтин, В. Ткач, У. Легусова,
Т. Нечитайло, В. Радчук, Н. Коса, Л. Костик, В. Санжаро-
вець, К. Санжаровець, Н. Гуцул, Н. Колесніченко, С. Рома-
нюк, С. Коміссарова, Т. Кліщинська, Я. Мудрий, Т. Шоліна,
І. Ковальчук, М. Пірен, С. Миронова, С. Чупахіна, М. Олій-
ник, О. Кузенко, Л. Мацук, І. Перепелюк, Л. Доцюк, І. Куш-
нір, О. Гауряк, Л. Фесік, Н. Оксіна, С. Платаш, Н. Кучумо-
ва, О. Степаненко, Я. Андрєєва, С. Андрійчук, Т. Равлюк,
Л. Смеречак, Д. Романовська, Р. Мінтянська, Н. Скрипник,
А. Філіпчук, А. Басовська, А. Сушма; ред.: Л. Б. Платаш;
Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці:
Технодрук, 2020. – 571 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто теоретичні та прикладні питання організації ін-
клюзивного навчання дітей з особливими потребами в закладах
освіти. Проаналізовано стан розвитку інклюзивної освіти в Чер-
нівецькій обл. Досліджено питання забезпечення системного ква-
ліфікованого супроводу, надання психолого-педагогічних, корек-
ційно-розвивальних послуг особам із порушеннями психофізич-
ного розвитку в закладах освіти. Висвітлено психолого-педаго-
гічні аспекти формування інклюзивної компетентності вчителів
закладів загальної середньої освіти. Подано інформацію щодо
впровадження інноваційних педагогічних технологій в умовах
інклюзивного навчання майбутніх інженерів в галузі архітектури
та будівництва. Увагу приділено духовно-моральним цінностям
як гармонійній основі процесу формування світогляду дитини з
інвалідністю. Розкрито особливості використання адаптивної фі-
зичної культури в дітей із порушенням зору. Визначено компо-
ненти, рівні та показники готовності майбутніх фахівців соціаль-
ної сфери до роботи з дітьми з особливими потребами. Розгля-
нуто технології ігрової психокорекції при емоційних і поведін-
кових порушеннях дітей в інклюзивній школі.

Шифр НБУВ: ВА850117
2.Ч.1150. Віхи зростання: технікум-інтернат, коледж, інсти-

тут (1971 –  2021 рр.): монографія / М. М. Тріпак,
О. Б. Комарніцький, А. Ю. Скрипник, Л. М. Комарніцька,
Т. В. Боровисюк; ред.: О. Б. Комарніцький; Подільський спе-
ціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний ко-
ледж. – Кам’янець-Подільський: Західноукр. нац. ун-т,
2021. – 464, [1] с.: іл., фот. – Бібліогр.: с. 249-269. – укp.

Досліджено розвиток спеціальних загальноосвітніх закладів та
закладів вищої освіти для осіб з числа маломобільних груп на-
селення. Висвітлено умови реалізації вимог інклюзивної освіти
в Україні та світі. Увагу приділено створенню та діяльності
планово-економічного технікуму за часів радянської влади. Оха-
рактеризовано усі періоди розвитку освітнього закладу від тех-
нікум-інтернату до інституту у добу незалежної України. Приді-
лено увагу психологічній та соціально-педагогічній підтримці
студентської молоді. Подільський навчально-реабілітаційний за-
клад вищої освіти «Кам’янець-подільський державний інститут»
став першим закладом вищої освіти, що запровадив дистанційну
роботу на платформі Moodle. Особливу увагу приділено оздо-
ровчо-реабілітаційній базі для студентів інституту.

Шифр НБУВ: ВА852378
2.Ч.1151. Діагностика та корекція дисграфії у молодших

школярів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03
/ Л. В. Тенцер; нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. –
Київ, 2021. – 19 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено проблему діагностики та корекції дисграфії у мо-
лодших школярів ЗЗСО. Розроблено комплексний підхід до
аналізу порушень письма в учнів молодших класів ЗЗСО та
розробки змісту корекційно-розвивального комплексу логопедич-
ної роботи, який враховує нейропсихологічну та психолінгвіс-
тичну структуру письма, індивідуальну структуру дисграфічного
порушення, причини та механізми, що зумовлюють виникнення
дисграфічних помилок, когнітивні особливості учнів. На основі
створеної діагностичної моделі та методики визначено рівні
сформованості навички письма в учнів із дисграфією та струк-
туру дисграфічних порушень у молодших школярів ЗЗСО (при-
чини, мовленнєві та немовленнєві симптоми, механізми дисгра-
фічних фонемо-графічних помилок). Поглиблено та уточнено
дані щодо поширеності дисграфії серед учнів ЗЗСО. Теоретично
обгрунтовано та розроблено корекційно-розвивальний методич-
ний комплекс логопедичної роботи з подолання дисграфії у мо-
лодших школярів ЗЗСО, системна реалізація якого довела його
ефективність.

Шифр НБУВ: РА448641
2.Ч.1152. Інклюзивна педагогіка: навч. посіб. для наук.-пед.

працівників та для підгот. фахівців за спец. 012 Дошкільна
освіта / Д. Аргіропоулос, Н. Тарнавська; Пармський універси-
тет, Житомирський державний університет імені Івана Фран-
ка. – Житомир: О. О. Євенок, 2020. – 245 с.: іл. –
Бібліогр.: с. 241-245. – укp.

Висвітлено питання загальнотеоретичних і методичних засад
інклюзивної педагогіки з опорою на основні концепції, поняття
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і принципи. Представлено матеріали з історії інклюзивної педа-
гогіки. Деталізується суть процесу включення дитини з особли-
вими освітніми потребами до класичних груп закладу дошкіль-
ної освіти (далі ЗДО). Розглянуто особливості підтримки і су-
проводу дитини дошкільного віку з особливими освітніми потре-
бами в ЗДО у співпраці з родинами. З урахуванням сучасних
тенденцій в системі дошкільної освіти представлено порядок ве-
дення документації, співпрацю учасників інклюзивного процесу
та зміст роботи ЗДО з організації освітнього процесу в умовах
інклюзивної освіти. 

Шифр НБУВ: ВА851989
2.Ч.1153. Корекційно-педагогічний супровід індивідуального

навчання молодших школярів з порушеннями пізнавальної
діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03
/ Р. В. Дутковська; нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. –
Київ, 2021. – 19 с.: рис. – укp.

Дисертацію присвячено проблемі корекційно-педагогічного су-
проводу індивідуального навчання молодших школярів з пору-
шеннями пізнавальної діяльності. Виокремлено поняття «корек-
ційно-педагогічний супровід індивідуального навчання» та його
складові: навчальна і корекційно-розвиткова робота з дітьми;
формування методичної компетентності батьків; підвищення ком-
петентності педагогів, розробка відповідної навчальної докумен-
тації. Встановлено незадовільний стан корекційно-педагогічного
супроводу індивідуального навчання у практиці. Розроблено та
апробовано умови забезпечення корекційно-педагогічного супро-
воду з урахуванням усіх його складових. Доведено ефективність
умов забезпечення корекційно-педагогічного супроводу індивіду-
ального навчання.

Шифр НБУВ: РА447927
2.Ч.1154. Навчання дітей із порушеннями слуху: навч.-ме-

тод. посіб. / С. В. Кульбіда, С. В. Литовченко, О. М. Таран-
ченко, В. В. Жук, О. Ф. Федоренко, В. В. Литвинова. –
Харків: Ранок, 2019. – 215 с.: іл. – укp.

Розглянуто новітні підходи у навчанні дітей з особливими
потребами. Представлено ефективне технологічне забезпечення
спеціального та інклюзивного навчання дітей із порушеннями
слуху. Наведено методичні рекомендації щодо організації осві-
тнього середовища та запропоновано специфічні прийоми, що
уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів.

Шифр НБУВ: ВС68502
2.Ч.1155. Особливості формування елементарних математич-

них уявлень у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелек-
туального порушення: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03
/ О. І. Утьосова; Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана
Огієнка, нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ,
2020. – 17 с.: табл. – укp.

Уперше визначено і досліджено рівні (достатній, середній,
низький, дуже низький) сформованості елементарних математич-
них уявлень у дітей із помірним і тяжким ступенем інтелекту-
ального порушення (ПТСІП). Подано характеристику типів за-
своєння елементарних математичних уявлень дітьми з ПТСІП
[пасивно-позитивний; пасивно-негативний; ситуативний (пасив-
но-активний); відтворювально-активний; відтворювально-пасив-
ний]. Визначено й охарактеризовано критерії (психолого-пізна-
вальноповедінковий, когнітивно-змістовий), показники і змістове
наповнення методик психолого-педагогічного вивчення сформо-
ваності елементарних математичних уявлень у дітей із ПТСІП із
урахуванням психологічних компонентів засвоєння знань. Роз-
роблено та апробовано спеціальну методику формування елемен-
тарних математичних уявлень у дітей із ПТСІП. Процес форму-
вання елементарних математичних уявлень у дітей з інтелекту-
альною недостатністю будується з урахуванням закономірностей
розвитку математичних знань у дітей із типовим розвитком, а
отже, формування математичної діяльності у дітей забезпечуєть-
ся достатнім рівнем розвитку таких психічних процесів, як
сприймання, пам’ять, увага, мислення й мовлення, які суттєво
порушені в осіб з інтелектуальною недостатністю. Охарактери-
зовано принципи психолого-педагогічного вивчення сформовано-
сті елементарних математичних уявлень у дітей молодшого
шкільного віку (гуманістичної спрямованості, індивідуального
підходу, ненав’язливості проведення психолого-педагогічного ви-
вчення, поєднання психологічного і педагогічного етапів дослі-
дження, аналізу висновку психолого-педагогічного вивчення) та
адаптовано їх до можливостей дітей із ПТСІП. Виділено компо-
ненти (змістовий, операційно-організаційний, мотиваційний),
критерії і показники сформованості елементарних математичних
уявлень у дітей із ПТСІП (психолого-пізнавально-поведінковий
критерій, показниками якого є особливості мислення, мовлення,
уваги; когнітивно-змістовий критерій, показниками якого є уяв-
лення про колір, розмір предметів, просторові та кількісні уяв-
лення); визначено типи засвоєння (пасивно-позитивний, пасив-
нонегативний, ситуативний (пасивно-активний), відтворювально-
активний, відтворювально-пасивний) і рівні сформованості мате-
матичних уявлень в означеної категорії дітей (достатній, серед-
ній, низький, дуже низький).

Шифр НБУВ: РА445414
2.Ч.1156. Реалізація особистісно орієнтованого підходу до

дітей з особливими освітніми потребами за умов інклюзивного

навчання / Л. Коврігіна // Пед. інновації: ідеї, реалії, пер-
спективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 2. – С. 103-109. –
Бібліогр.: 8 назв. – укp.

Розглянуто проблему реалізації особистісно-орієнтованого під-
ходу до учнів з особливими освітніми потребами в умовах ін-
клюзивного навчання. Досліджуючи цей феномен, розкривається
суть особистісно-орієнтованого підходу. Визначено його струк-
турні елементи, а також окремі аспекти, що присвячені проблемі
особистісно-орієнтованого підходу до дітей з особливими освітні-
ми потребами в інклюзивному класі. Визначено, що особистісно-
орієнтоване навчання в умовах інклюзії базується на принципах
диференціації, індивідуалізації та реалізується за допомогою мо-
дифікації та адаптації змісту, процесу та продукту навчання.
Доведено, що для того, щоб забезпечити особистісно-орієнтова-
ний підхід у навчанні учням інклюзивного класу, учитель має
поєднувати на одному уроці різні види навчальної діяльності,
що пристосовані до психофізіологічних особливостей учнів. Це
сприяє створенню психологічно комфортного середовища органі-
зації ефективного індивідуалізованого навчання учнів через мак-
симальну активізацію їх природних можливостей.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1157. Розвиток компетентностей у дітей з особливими

освітніми потребами / Л. Виповська // Пед. інновації: ідеї,
реалії, перспективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 1. –
С. 46-50. – Бібліогр.: 11 назв. – укp.

Окреслено сучасну систему освіти як компетентнісний підхід
стратегічного розвитку. Компетентнісна освіта за своєю суттю
зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльно-
сті, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в ор-
ганізації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкрет-
них цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів. Резуль-
тати педагогічних спостережень і практика засвідчують, що
будь-яка дитина, яка має вроджений або набутий дефект розвит-
ку, може (за відповідних умов і кваліфікованій підтримці) стати
повноцінним членом суспільства та самодостатньою особистістю,
розвиватися духовно, забезпечувати себе матеріально відношенні
та бути корисною суспільству. Відповідно, життєва компетент-
ність дитини, яка охоплює цілий комплекс характеристик: роз-
винений чуттєвий досвід, потреби, здібності, звички, особисті
якості та практичні уміння, здатна розвиватись і змінюватися з
віком і обставинами життя. Вона є суспільно значущою харак-
теристикою, яка має відповідати суспільному запиту. Таким чи-
ном, освіта дітей, які потребують особливих освітніх потреб, має
грунтуватися на принципах виваженої педагогіки, зорієнтованої
на потреби дітей. Інклюзивні підходи в навчанні та вихованні
корисні і необхідні для родин дітей з особливими освітніми
потребами.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1158. Соціально-педагогічний супровід дітей з глибоки-

ми порушеннями зору в умовах навчально-реабілітаційного
центру: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Н. А. Ко-
лодна; нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ,
2020. – 18 с.: табл. – укp.

Дисертацію присвячено створенню та апробації методики со-
ціально-педагогічного супроводу командою фахівців дітей з гли-
бокими порушеннями зору в умовах навчально-реабілітаційних
центрів, розробці та впровадженню в практику НРЦ комплексу
корекційно-розвивальних заходів, соціально-педагогічних техно-
логій, методик організації процесу соціалізації учнів. Теоретично
обгрунтовано, розроблено стратегію та представлено методику
підготовки педагогічного колективу навчального закладу і бать-
ків до соціально-педагогічного супроводу дітей з глибокими по-
рушеннями зору. Розроблено рівні соціалізації дітей з глибоки-
ми порушеннями зору за трьома критеріями: когнітивний, моти-
ваційно-ціннісний та особистіснодіяльнісний. Експериментальна
перевірка методики соціально-педагогічного супроводу засвідчи-
ла її ефективність та доцільність використання в НРЦ для дітей
з глибокими порушеннями зору.

Шифр НБУВ: РА445419
2.Ч.1159. Теоретико-методичні засади корекційно-розви-

вального супроводу дітей раннього та дошкільного віку з
порушеннями слуху: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.03
/ С. В. Литовченко; НАПН України, Інститут спеціальної пе-
дагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка. – Київ,
2021. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто проблему корекційно-розвивального супроводу ді-
тей раннього та дошкільного віку з порушеннями слуху. Уперше
теоретично обгрунтовано корекційно-розвивальний супровід ді-
тей раннього та дошкільного віку з порушеннями слуху як сис-
тему, функціональність якої забезпечується комплексом взаємо-
пов’язаних і взаємообумовлених впливів на створення адаптив-
но-превентивного середовища для компенсаторного розвитку сен-
со-моторних інтеграцій, комунікації (soft skills, словесне мовлен-
ня та/або жестова мова), пізнавальної діяльності та виховання
особистості. Розроблено концептуальні засади організації та ре-
алізації системного корекційно-розвивального супроводу дітей
раннього та дошкільного віку з порушеннями слуху в умовах
спеціальних та інклюзивних закладів освіти, інклюзивно-ресурс-
них центрах. Визначено зміст, етапи, соціально-педагогічні та
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організаційні умови реалізації супроводу; окреслено методичні
засади, форми та технології (підтримки, комунікації, безбар’єр-
ності, професійного співробітництва, максимального використан-
ня потенціалу сім’ї) надання системного корекційно-розвиваль-
ного супроводу дітям раннього та дошкільного віку з порушен-
нями слуху в сучасних умовах. Практичне значення здобутих
результатів полягає в тому, що розроблено і апробовано систему
корекційно-розвивального супроводу дітей раннього та дошкіль-
ного віку з порушеннями слуху як важливого механізму забез-
печення їх розвитку і підтримки; поліфункціональність, варі-
ативність та мобільність запровадженої моделі доводять перспек-
тивність та доцільність її реалізації фахівцями спеціальних та
інклюзивних закладів освіти, ІРЦ з корекційно-розвивальною
метою. 

Шифр НБУВ: РА448518
2.Ч.1160. Теоретико-методологічні основи соціалізації учнів

з особливими освітніми потребами в умовах шкільного сере-
довища (кінець XX –  початок XXI ст.): автореф. дис. ... д-ра
пед. наук: 13.00.01 / Л. В. Козіброда; Дрогобицький держ.
пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 39 с. – укp.

Розв’язано наукову проблему щодо виконання комплексного
аналізу теоретичних і методологічних основ соціалізації учнів з
особливими освітніми потребами в умовах шкільного середовища
наприкінці XX – початку XXI ст., які пояснюють розвиток і
соціалізацію особистості у контексті психоаналітичного, соціоге-
нетичного, когнітивного, культурно-еволюційного, індивідуаль-
но-центрованого напрямів та крізь призму соціалізації осіб з
особливими освітніми потребами. Визначено ключові аспекти со-
ціалізації особистості з особливими освітніми потребами в теорії
та практиці загальної середньої освіти зарубіжних країн і стра-
тегічні орієнтири соціалізації у контексті організації освітнього
процесу в умовах вітчизняного соціоосвітнього середовища шко-
ли, що охоплюють детермінанти й моделі інклюзивної освіти.
Проаналізовано стратегії організації освітньої інклюзії, розкрито
потенціал фізичної культури і фізичного виховання в соціаліза-
ції учнів з особливими освітніми потребами. Охарактеризовано
суть і зміст компетентності вчителя шляхом аналізу його ролі та
функцій у забезпеченні соціалізації учнів з особливими освітні-
ми потребами в закладах загальної середньої освіти. Досліджено
складові його готовності до роботи в умовах інклюзивного кла-
су, висвітлено потенціал інноваційних методів під час проекту-
вання культури шкільного середовища, розроблення змістової
характеристики навчання й виховання. Визначено перспективи
вдосконалення соціалізації учнів з особливими освітніми потре-
бами з урахуванням сучасних соціально-освітніх парадигм.
Уточнено наукові дефініції «соціалізація», «потреби», «учні з
особливими освітніми потребами», «інклюзія», «інклюзивна
освіта», «моделі соціалізації», «стратегії соціалізації», «культу-
ра шкільного середовища», «школа, доброзичлива для учнів з
особливими освітніми потребами». Подальшого розвитку набули
наукові положення про соціалізацію особистості, що охоплює
ступені, стадії, типи, механізми, чинники, моделі, види та фак-
тори, а також теорії і практики соціалізації учнів, котрі рунтую-
ться на врахуванні специфіки роботи педагогів із учнями, які
мають особливі освітні потреби, й аналізі культури шкільного
середовища крізь призму української освітньої політики. До на-
укового обігу введено нові факти, теоретичні ідеї та підходи до
вивчення процесу соціалізації учнів з особливими освітніми по-
требами в умовах шкільного соціоосвітнього середовища напри-
кінці XX – початку XXI ст.

Шифр НБУВ: РА448237
2.Ч.1161. Теорія і практика функціонування виховної сис-

теми навчально-реабілітаційних закладів для дітей з особли-
вими освітніми потребами: автореф. дис. ... д-ра пед. наук:
13.00.03 / О. Л. Позднякова; нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова. – Київ, 2021. – 44 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методологічні засади функціонування
виховної системи навчально-реабілітаційного закладу, комплекс-
но розкрито управлінсько-організаційні та технолого-методичні
аспекти її моделювання і практичного забезпечення. Проаналізо-
вано інноваційний досвід модернізації освітньо-реабілітаційної
практики за напрямами підвищення її життєтворчого, компетент-
нісного та соціалізаційного потенціалу. Концептуалізовано цілі-
сне авторське бачення теоретико-методологічних основ корекцій-
ного виховання дітей з особливими потребами, можливостей за-
безпечення його компенсаторної спрямованості й організаційної
специфіки фахового супроводу. За підсумками експерименталь-
ного дослідження експліковано наявність в експериментальних
закладах суттєвої, статистично значущої позитивної динаміки,
що доводить ефективність розробленої та впровадженої виховної
системи навчально-реабілітаційних закладів для дітей з особли-
вими потребами.

Шифр НБУВ: РА450366
2.Ч.1162. Теорія і технології корекції фізичного розвитку

дітей раннього віку зі спастичним синдромом рухових пору-
шень: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.03 / М. Д. Мога;
нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2020. –
40 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто концептуальні основи побудови ефективної систе-
ми корекційно спрямованого фізичного виховання дітей ранньо-
го віку зі спастичним синдромом рухових порушень. Проаналі-
зовано сучасний стан проблеми подолання наслідків спастичного
стану м’язів у дітей засобами фізичного виховання та ЛФК.
Виявлено відсутність єдиного комплексного підходу до розв’я-
зання проблем подолання рухових порушень у дітей клінічними
методами та педагогічними можливостями. Створено робочу мо-
дель системи корекційно спрямованого фізичного виховання за-
значеної категорії дітей та відповідну технологію корекції для
малюків зі спастичними парезами. Удосконалено існуючу педа-
гогічну класифікацію рухових порушень у дітей. Розроблено та
перевірено стратегію й тактику подолання відповідних типоло-
гічних комплексів рухових порушень спастичного типу. З’ясова-
но найбільш адекватні теоретико-педагогічні та методичні умови
поліпшення моторної сфери дітей раннього віку зі спастичним
парезом рухових порушень засобами корекційного фізичного
виховання.

Шифр НБУВ: РА445416
Див. також: 2.Ч.1140, 2.Ч.1235, 2.Ю.1472
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2.Ч.1163. Розвиток критичного мислення майбутніх квалі-
фікованих робітників у процесі вивчення інформатичних дис-
циплін: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04
/ Н. С. Цьома; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Мака-
ренка. – Суми, 2020. – 20 с.: рис. – укp.

Розроблено, обгрунтовано й експериментально перевірено мо-
дель розвитку критичного мислення майбутніх кваліфікованих
робітників у процесі вивчення інформатичних дисциплін, у якій
методологічною основою виступають компетентнісний, особисті-
сно-орієнтований, діяльнісний, системний, аксіологічний підходи
та специфічні принципи навчання (суб’єктності, самостійності,
інформаційної насиченості, достовірності та доступності, проб-
лемності змісту, свободи вибору, комунікативності, створення
електронного освітнього середовища). Вивчення інформатичних
дисциплін реалізовано через індивідуальну, індивідуально-гру-
пову, парну та колективні форми навчання із застосуванням
інтерактивних методів, методу проєктів і методу кейсів. Зазна-
чено, що розроблена модель передбачає активне використання
технічних засобів, ресурсів мережі Інтернет, електронних осві-
тніх ресурсів, програмних засобів загального та спеціального
призначення, професійно-орієнтованих завдань і має своїм ре-
зультатом позитивну динаміку в розвитку критичного мислення
майбутніх кваліфікованих робітників.

Шифр НБУВ: РА445153
2.Ч.1164. Розвиток творчого потенціалу керівників профе-

сійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної
педагогічної освіти: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04
/ Н. Г. Голя; Нац. ун-т «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шев-
ченка. – Чернігів, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Здійснено аналіз теоретичних основ проблеми розвитку твор-
чого потенціалу керівників закладів професійної (професійно-
технічної) освіти, виокремлено структуру його розвитку в систе-
мі післядипломної педагогічної освіти. Розроблено, теоретично
обгрунтовано й експериментально перевірено модель розвитку
творчого потенціалу керівників закладів професійної (професій-
но-технічної) освіти в системі післядипломної педагогічної осві-
ти. В експерименті для вимірювання сформованості компонентів
творчого потенціалу керівників (мотиваційно-оцінного, когнітив-
ного, діяльнісного, рефлексивно-оцінного) використано компо-
нентно-критеріальну характеристику творчого потенціалу керів-
ників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що
надає змогу оцінити ступінь виявлення показників за визначени-
ми критеріями (мотиваційний, гностичний, організаційно-прак-
тичний, діагностично-прогностичний). Достовірність одержаних
даних підтверджено за допомогою математично-статистичної об-
робки за критерієм χ2 Пірсона. Результати роботи рекомендова-
но до використання: у практичній діяльності директорів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти та їх заступників; у
системі підвищення кваліфікації впродовж курсового та міжкур-
сового періоду; у процесі професійної підготовки керівників за-
кладів професійної (професійно-технічної) освіти в закладах піс-
лядипломної педагогічної освіти.

Шифр НБУВ: РА449004

Вища освіта

Педагогіка вищої школи

2.Ч.1165. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-прак-
тичної конференції «Інновації у вищій школі: тенденції та
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перспективи розвитку» / ред.: В. Є. Бенера, Н. М. Де-
м’яненко, Т. О. Дороніна; Кременецька обласна гуманітарно-пе-
дагогічна академія імені Тараса Шевченка. – Кременець: ВЦ
КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2021. – 183 с.: рис., табл. –
укp.

Розглянуто актуальні проблеми входження України до євро-
пейського освітнього простору, зокрема такі питання, як: транс-
формації освітньо-наукового простору вищої школи у викликах
сьогодення; концепція освіти впродовж життя; професійна під-
готовка фахівців у контексті інтернаціоналізації освітніх систем;
розвиток відкритого освітньо-виховного середовища вищої шко-
ли; компетентнісний підхід у проєктуванні та впровадженні ін-
новаційних освітніх технологій; академічний капіталізм; прин-
цип автономії в управлінні ЗВО; неформальна й інформальна
освіта як ресурс розвитку особистості. Описано перспективні
нооінновації в розвитку освітньо-наукової сфери України в по-
стпандемічну нооепоху. Окреслено наукові орієнтири створення
структурно-функціональної моделі неперервної підготовки вчите-
лів початкової школи до професійної діяльності. Проаналізовано
сучасний стан підготовки майбутніх соціальних працівників до
соціалізації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання у ЗВО України. Розглянуто сучасні методи розвитку во-
кальних компетенцій студентів мистецьких факультетів на при-
кладі вітчизняного та зарубіжного досвідів.

Шифр НБУВ: СО37649
2.Ч.1166. Міжпредметні зв’язки у контексті підготовки іно-

земних студентів за спеціальністю «Авіоніка» / Ю. І. Шевя-
ков, І. А. Токарєва, Є. А. Жидко, А. І. Файнер // Зб. наук.
пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2021. – Вип. 3. – С. 110-
115. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Проаналізовано міжпредметні зв’язки у системі навчання іно-
земних студентів першого курсу спеціальності «Авіоніка». Про-
ведено математично-статистичний аналіз і обробку даних непара-
метричними методами кореляції. Визначено коефіцієнти Спірме-
на для обраних пар навчальних дисциплін. За допомогою пакету
статистичних програм SPSS виконаний кореляційний аналіз по-
казників успішності формування компетентностей дисциплін різ-
ного спрямування. Показано між якими навчальними дисциплі-
нами є міжпредметні зв’язки, що закладають фундамент для
самовизначення і професійного зростання студентів, формують у
свідомості фахівця цілісні уявлення щодо майбутньої професій-
ної діяльності. Встановлено між якими навчальними дисципліна-
ми відсутні міжпредметні зв’язки, що породжує ізольованість
предметів, відсутність системного сприйняття об’єкта навчання,
ускладнює формування узагальнених знань і умінь майбутнього
фахівця відповідно до сучасних вимог.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ч.1167. Постановка цілей занять навчального курсу за

таксономією Б. Блума у закладах вищої освіти / Е. Бажміна
// Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. –
2020. – Вип. 2. – С. 30-38. – Бібліогр.: 9 назв. – укp.

Розкрито проблеми формулювання цілей занять навчального
курсу з урахуванням таксономії Б. Блума на прикладі курсу
«Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», що
викладається у ЗВО. З’ясовано, що на основі діяльнісного та
компетентнісного підходів для активізації когнітивних процесів
необхідно визначити, до якого рівня цілей студенти мусять за-
своїти кожну тему дисципліни. Розроблено структурні елементи
теоретичного блоку теми. Визначено структуру самостійної робо-
ти студентів засобами електронного навчального курсу (модель
змішаного навчання) за оригінальною таксономією Б. Блума.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ч.1168. The information system development for managing

the Building Structures Department / T. Dmytrenko,
T. Derkach, A. Dmytrenko, L. Klochko // Системи упр., на-
вігації та зв’язку. – 2021. – Вип. 1. – С. 84-89. – Бібліогр.:
15 назв. – англ.

Запропоновано автоматизовану інформаційну систему (ІС)
управління кафедрою вищого навчального закладу. Для реаліза-
ції рекомендацій ENQA на кафедрі комп’ютерних та інформа-
ційних технологій національного університету «Полтавська полі-
техніка імені Юрія Кондратюка» було поставлено задачу ство-
рення ІС підрозділу. Інформаційна система надасть змогу опти-
мізувати процедуру проведення навчання, розширить можливо-
сті для аналізу результатів, забезпечить прозорість і об’єктив-
ність в процедурі навчання і кваліфікаційного оцінювання сту-
дентів, що, в підсумку, буде сприяти підвищенню рівня довіри
громадян до вищої школи. Розглянуто етапи проектування ІС, в
яких було оформлено основні розділи технічного завдання. Роз-
роблено архітектуру ІС, сценарій інтеграції системи з зовнішні-
ми програмними продуктами, джерела вихідних даних і варіанти
початкового інформаційного наповнення системи і концепція
прав доступу і повноваження користувачів і адміністрування.
Сформовано функціональні вимоги автоматизованої ІС управ-
ління кафедрою.

Шифр НБУВ: Ж73223
Див. також: 2.Ц.950, 2.Ц.956, 2.Ч.1089

Дидактика (теорія освіти та навчання)

Загальне, політехнічне та професійне навчання

2.Ч.1169. Педагогічна система формування конфліктологіч-
ної культури в майбутніх фахівців технічних спеціальностей:
автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О. В. Гречанов-
ська; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинсько-
го. – Вінниця, 2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Увагу приділено розробці та реалізації педагогічної системи
формування конфліктологічної культури у процесі підготовки
майбутніх фахівців технічних спеціальностей. Науково обгрун-
товано та визначено поняття «конфліктологічна культура май-
бутніх фахівців технічних спеціальностей». Розглянуто зарубіж-
ний досвід і сучасні наукові підходи до формування конфлікто-
логічної культури. Розроблено й аргументовано концептуальні
основи формування конфліктологічної культури. Виокремлено й
обгрунтовано компоненти конфліктологічної культури у майбут-
ніх фахівців технічних спеціальностей (мотиваційно-професій-
ний, особистісно-адаптивний, когнітивно-креативний, культуро-
логічний, оцінний), визначено стан їх сформованості. Доведено
ефективність сформованості конфліктологічної культури в май-
бутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі гуманітарної
підготовки. Обгрунтовано педагогічні умови та розроблено
структурно-функціональну модель формування конфліктологіч-
ної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей. Для
ефективності формування конфліктологічної культури в майбут-
ніх фахівців технічних спеціальностей запропоновано авторські
методики навчання та навчально-методичного забезпечення.

Шифр НБУВ: РА445057
2.Ч.1170. Педагогічні умови формування фізичної витрива-

лості у майбутніх офіцерів Національної поліції у процесі
фахової підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04
/ М. О. Боровик; Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. – Старобільськ, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто професійну підготовку майбутніх офіцерів Націо-
нальної поліції. Визначено та теоретично обгрунтовано педаго-
гічні умови формування фізичної витривалості у майбутніх офі-
церів Національної поліції в процесі фахової підготовки й екс-
периментальним шляхом перевірено їх ефективність. Використа-
но методи: аналіз наукової літератури, систематизація та класи-
фікація наукових положень, анкетування, тестування, спостере-
ження, експертна оцінка, педагогічний експеримент, методи ма-
тематичної статистики. Обгрунтовано й експериментально пере-
вірено педагогічні умови формування фізичної витривалості у
майбутніх офіцерів Національної поліції у процесі фахової під-
готовки. Виокремлено критерії, показники та рівні сформовано-
сті фізичної витривалості майбутніх офіцерів Національної по-
ліції. Розроблено інтегрований спецкурс «Фізична витривалість
поліцейського» для курсантів закладів вищої освіти МВС Украї-
ни; рекомендації для курсантів щодо складання індивідуальних
програм занять фізичними вправами. Розроблено та запровадже-
но комплекс спеціально дібраних вправ для авторської методики
формування фізичної витривалості в майбутніх офіцерів поліції
в процесі їхньої фахової підготовки. Дібрано й адаптовано діа-
гностичний інструментарій визначення сформованості фізичної
витривалості у майбутніх офіцерів Національної поліції.

Шифр НБУВ: РА445733
2.Ч.1171. Підготовка майбутніх соціальних працівників до

толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища:
монографія / О. О. Добровіцька; Відкритий міжнародний уні-
верситет розвитку людини «Україна». – Київ: Талком,
2021. – 253 с.: іл. – Бібліогр.: с. 150-175. – укp.

Наведено оригінальні результати дослідницької роботи щодо
підготовки майбутніх соціальних працівників до толерантної
взаємодії в умовах інклюзивного середовища. Розкрито пробле-
ми формування готовності майбутніх соціальних працівників під
час фахової підготовки. Обгрунтовано та впроваджено педагогіч-
ні умови формування готовності майбутніх фахівців до толерант-
ної взаємодії в умовах інклюзивного середовища.

Шифр НБУВ: ВА852507
2.Ч.1172. Теорія і методика професійної підготовки майбут-

ніх психологів до взаємодії з маргінальними соціальними
групами: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04
/ Л. М. Степаненко; нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-
ва. – Київ, 2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Уперше розроблено, обгрунтовано й експериментально переві-
рено теоретичні та методичні засади професійної підготовки май-
бутніх психологів до взаємодії з маргінальними соціальними
групами. Сформовано концепцію професійної підготовки май-
бутніх психологів, яка базується на компетентнісному, аксіоло-
гічному, суб’єктно-діяльнісному, акмеологічному, синергетично-
му, системному та культурологічному методологічних підходах.
Розроблено та теоретично обгрунтовано модель професійної під-
готовки майбутніх психологів до взаємодії з маргінальними со-
ціальними групами у логічній взаємообумовленості та взаємоза-
лежності теоретико-методологічного, технологічного і критері-
ально-результативного блоків. Теоретично обгрунтовано струк-
турні компоненти готовності (мотиваційний, когнітивно-навчальний,
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процесуальний, комунікативний, соціально-професійний) май-
бутніх психологів. Визначено критерії, показники та рівні сфор-
мованості готовності майбутніх психологів до взаємодії з маргі-
нальними соціальними групами. Вдосконалено зміст, форми та
методи професійної підготовки майбутніх психологів до взаємо-
дії з маргінальними соціальними групами. Подальшого розвитку
набули наукові положення про організацію професійної підго-
товки майбутніх психологів до взаємодії з маргінальними соці-
альними групами в умовах сучасної парадигми вищої освіти.

Шифр НБУВ: РА445841
2.Ч.1173. Формування лінгвокультурної компетентності май-

бутніх менеджерів у процесі фахової підготовки: автореф.
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Попова; Державний
заклад «Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Ста-
робільськ, 2020. – 20 с.: табл. – укp.

Розглянуто процес формування лінгвокультурної компетентно-
сті майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти. Теоретично
обгрунтовано педагогічні умови формування лінгвокультурної
компетентності майбутніх менеджерів та експериментально пере-
вірено ефективність їх впровадження в процес фахової підготов-
ки. Застосовано методи: аналіз наукової літератури, порівняння,
систематизація й узагальнення наукових положень, анкетування,
тестування, експертна оцінка, бесіда, педагогічний експеримент,
методи математичної статистики. Обрунтовано й експеримен-
тально підтверджено педагогічні умови формування лінгвокуль-
турної компетентності майбутніх менеджерів. Розроблено на-
вчально-методичне забезпечення, що містить програму та відпо-
відні інформаційно-методичні матеріали спецкурсу «Кроскуль-
турна комунікація», комплекс вправ з лінгвокультурного тренін-
гу, методичні рекомендації для викладачів іноземних мов з фор-
мування лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів,
інформаційно-розвивальні матеріали для контекстного включен-
ня у зміст дисциплін фахової підготовки студентів зазначеної
спеціальності.

Шифр НБУВ: РА445612
Див. також: 2.Ц.965-2.Ц.966, 2.Ч.1175

Методи навчання

2.Ч.1174. Концентрична інформаційна технологія організації
цифрової трансформації освітньої діяльності закладів вищої
освіти: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Г. О. За-
спа; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2021. –
23 с.: рис. – укp.

Розроблено методи та моделі цифровізації закладів вищої
освіти (ЗВО) на основі об’єднання всіх функцій, процедур та
інформаційних баз у єдину концентричну інформаційну техно-
логію цифрової трансформації освітньої діяльності ЗВО. Впер-
ше сформовано концепцію концентричної інформаційної техно-
логії цифрової трансформації ЗВО, яка включає п’ятишарову
структуру цієї технології, понятійний апарат і принципи її по-
будови, технологічну класифікацію наповнення цифрового прос-
тору, що створює науково-методичний базис для побудови моде-
лей і методів концентричної інформаційної технології цифрової
трансформації ЗВО. Розроблено концентричну модель інформа-
ційної технології цифрової трансформації ЗВО, яка надає змогу
інтегрувати методи та засоби управління інформацією задля
створення єдиного цифрового простору освітньої діяльності
ЗВО. Вперше вироблено метод управління інформацією ЗВО, в
основу якого покладено процедуру виділення стандартних інст-
рументів формування інформаційного середовища ЗВО, що на-
дає змогу створювати універсальні інструменти цифровізації
процесів освітньої діяльності ЗВО, незалежні від складу і спе-
цифіки побудови засобів вирішення функціональних задач. Удо-
сконалено модель міжшарової взаємодії в концентричній інфор-
маційній технології цифрової трансформації ЗВО, яка визначає
необхідні зміни в технології обробки інформації в одному шарі
при змінах в інформаційній технології іншого шару, що надає
змогу гнучко реагувати на розвиток освітнього середовища ЗВО
з метою максимального задоволення інформаційних потреб
ЗВО. Розвинуто метод формування інформаційної технології ви-
рішення функціональних задач ЗВО, який відрізняється від ін-
ших використанням інформаційного базису системи управління
інформацією, що надає можливість мінімізувати витрати на ви-
рішення функціональних задач цифрової трансформації ЗВО.
Запропоновану концентричну інформаційну технологію викорис-
тано при створенні інформаційно-аналітичної системи підтримки
освітньої діяльності, яка може використовуватись у ЗВО.

Шифр НБУВ: РА448221
2.Ч.1175. Система формування професійної компетентності

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій: авто-
реф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Н. С. Воронова; ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет». – Сло-
в’янськ, 2020. – 41 с.: рис., табл. – укp.

Визначено специфічні принципи використання цифрових тех-
нологій у професійній підготовці майбутніх культурологів
(принцип інформатизації освіти, принцип відкритої освіти,
принцип мультимедійності, принцип активізації творчої діяльно-

сті засобами цифрових технологій). Конкретизовано суть понят-
тя «професійна компетентність майбутніх культурологів», що
тлумачиться як інтегративна здатність особистості на основі здо-
бутих знань, умінь і навичок, сформованих ціннісних орієнтацій
та досвіду здійснювати професійну діяльність із використанням
цифрових технологій. Обгрунтовано структуру професійної ком-
петентності майбутніх культурологів у єдності компонентів: мис-
тецтвознавчого, психолого-педагогічного, культурологічного, ор-
ганізаційно-економічного, інформаційно-комунікаційного (циф-
рового), що узгоджується із процесами цифровізації суспіль-
ства, культури і освіти; розроблено критерії й показники діа-
гностування сформованості інформаційно-комунікаційного (циф-
рового) складника професійної компетентності майбутніх куль-
турологів. Розвинyто уявлення про: методологічні підходи до
сучасної підготовки майбутніх культурологів з урахуванням спе-
цифіки застосування цифрових технологій; суть понять «цифро-
ва культура», «цифрова компетентність», «цифрова грамот-
ність», «інформаційно-комунікаційна (цифрова) культура»,
«цифрові освітні ресурси»; класифікацію цифрових освітніх ре-
сурсів з культурології; специфіку підготовки майбутніх культу-
рологів в умовах цифровізації культури і освіти, зокрема осо-
бливості інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника
професійної компетентності майбутніх культурологів. Удоскона-
лено форми і методи професійної підготовки фахівців спеціаль-
ності 034 Культурологія з використанням цифрових технологій;
діагностичний інструментарій вимірювання сформованості про-
фесійної компетентності майбутніх культурологів. Розроблено
електронний посібник «Українська культура кінця ХІХ – по-
чатку ХХ століття» для поглибленого вивчення здобувачами ба-
калаврського рівня вищої освіти спеціальності 034 Культуроло-
гія вітчизняної культури в контексті загальноєвропейських ху-
дожньо-естетичних напрямів і тенденцій; навчально-методичний
комплекс дисципліни – спецкурсу «Цифрові технології сучас-
ної культурологічної освіти» для майбутніх фахівців спеціально-
сті 034 Культурологія; дистанційний курс «Цифрові технології
сучасної культурологічної освіти», розміщений у навчальних се-
редовищах Moodle та Google Classroom; навчально-методичний
посібник «Мультимедійні навчальні засоби в підготовці майбут-
ніх культурологів» щодо практичного застосування цифрових
технологій.

Шифр НБУВ: РА448045
2.Ч.1176. Теоретико-методичні засади проєктування і засто-

сування цифрового освітнього середовища наукової комуніка-
ції магістрів-дослідників: автореф. дис. ... д-ра пед. наук:
13.00.10 / О. Г. Кузьмінська; «Луганський нац. ун-т ім. Тара-
са Шевченка», державний заклад. – Старобільськ, 2020. –
40 с.: рис. – укp.

Науково обгрунтовано теоретичні й методичні засади проєкту-
вання цифрового освітнього середовища наукової комунікації ма-
гістрів-дослідників, розроблено та експериментально перевірено
ефективність його застосування в процесі підготовки магістрів за
освітньо-науковими програмами. Спроєктовано та впроваджено
в освітній процес підготовки магістрів за освітньо-науковими
програмами цифрове освітнє середовище наукової комунікації
магістрів-дослідників. Розроблено засоби підтримки наукової ко-
мунікації закладу вищої освіти методику застосування цифрово-
го освітнього середовища наукової комунікації у процесі підго-
товки магістрів-дослідників, навчально-методичні комплекси та
електронні навчальні курси вибіркових дисциплін «Світові ін-
формаційні ресурси», «Інформаційні технології», «Методологія
та організація наукових досліджень», «Представлення результа-
тів наукових досліджень магістрів з використанням ІКТ» та на-
вчального модуля «Наукова комунікація і співпраця» в системі
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за-
кладів вищої освіти.

Шифр НБУВ: РА445547
Див. також: 2.Ч.1202

Теорія виховання

2.Ч.1177. Дидактика лідерства. Сучасні погляди на форму-
вання лідерської компетентності здобувачів вищої освіти: мо-
нографія / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, Н. В. Кононец;
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгів-
лі». – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 590, [1] с.: рис., табл. –
Бібліогр.: с. 456-513. – укp.

Розглянуто дидактичні аспекти формування лідерської компе-
тентності здобувачів вищої освіти. Запропоновано концепцію й
дидактичні системи формування лідерської компетентності май-
бутніх менеджерів і викладачів закладів вищої освіти в освітньо-
му середовищі університету. Подано практичні рекомендації що-
до реалізації дидактичних систем і педагогічних технологій най-
більш сприятливих для успішного формування лідерської ком-
петентності здобувачів вищої освіти. Висвітлено теоретичні осно-
ви лідерства та поняття структури лідерської компетентності.
Наведено модель дидактичної системи формування лідерської
компетентності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі
університету, охарактеризовано організаційно-педагогічні умови
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реалізації дидактичної системи формування лідерської компе-
тентності майбутніх менеджерів.

Шифр НБУВ: ВА852581
2.Ч.1178. Підготовка майбутніх учителів основ здоров’я до

застосування функціональної асиметрії мозку людини у про-
фесійній діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04
/ Д. В. Строілова; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Мака-
ренка. – Суми, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто процес професійної підготовки майбутніх учителів
основ здоров’я у закладах вищої освіти. Уперше теоретично
обгрунтовано, розроблено й експериментально перевірено модель
підготовки майбутніх учителів основ здоровТя до застосування
функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльно-
сті як відкриту динамічну систему, що включає методологічно-
цільовий (мета, завдання, підходи, принципи, педагогічні умо-
ви), практичний (етапи, зміст, форми, методи, засоби) та кон-
трольно-результативний (компоненти, критерії, показники, рів-
ні, результат) блоки. Визначено суть поняття «готовність май-
бутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної
асиметрії мозку людини у професійній діяльності» та схаракте-
ризовано його структурні компоненти (мотиваційний, когнітив-
ний, діяльнісний, рефлексивний). Розроблено критерії (цінніс-
но-мотиваційний; пізнавальний; поведінковий; оцінний) з показ-
никами (мотивація застосовувати ФАМЛ; нейропсихологічна
обізнаність; уміння латеральної діагностики; уміння латерально-
го супроводу уроку; здатність до рефлексії) та охарактеризовано
рівні (інтуїтивний, базовий, усвідомлений) готовності майбутніх
учителів основ здоров’я до застосування функціональної асимет-
рії мозку людини у професійній діяльності.

Шифр НБУВ: РА445629
2.Ч.1179. Формування здорового стилю життя майбутніх

бакалаврів комп’ютерних наук у процесі професійної підготов-
ки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т. О. Парфі-
ненко; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми,
2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто процес професійної підготовки майбутніх бакалав-
рів комп’ютерних наук у закладах вищої освіти. Теоретично
обгрунтовано, розроблено й експериментально перевірено модель
формування здорового стилю життя майбутніх бакалаврів ком-
п’ютерних наук у процесі професійної підготовки. Уперше роз-
роблено модель формування здорового стилю життя майбутніх
бакалаврів комп’ютерних наук у процесі професійної підготовки,
яка методологічною основою має системний, особистісно-орієнто-
ваний, діяльнісний, холістичний, аксіологічний підходи; спирає-
ться на загальнодидактичні (індивідуального підходу; система-
тичності та послідовності; активності; природовідповідності;
зв’язку навчання з життям) та специфічні (соціального загарту-
вання; інноваційності, орієнтації на здоров’язбережувальну ді-
яльність) принципи навчання, передбачає модернізацію змісту
навчальних дисциплін («Безпека життєдіяльності та охорона
праці», «Валеологія», «Фізичне виховання», «Психологія»), ви-
користання форм (лекції, семінари, лабораторні практикуми, са-
мостійна робота, диспути, дискусії), методів (ситуаційно-рольові
ігри, презентації, кейс-метод, мозковий штурм, створення по-
ртфоліо, тренінги) і засобів (друковані, електронні ресурси,
електронні дидактичні демонстраційні матеріали, мультимедійні
засоби, електронні звіти про формування здорового стилю жит-
тя, голосові та відео чати, аудіовізуальні засоби, наочні площин-
ні засоби, навчальні прилади) навчання та враховує педагогічні
умови (забезпечення мотивації студентів до здорового стилю
життя у повсякденній діяльності; створення безпечного середо-
вища для цілеспрямованого формування вмінь і навичок здо-
ров’язбереження на основі використання психофізіологічних ре-
зервів організму студентів; організація самостійної роботи май-
бутніх бакалаврів комп’ютерних наук для розробки та реалізації
індивідуальних програм здорового стилю життя). Визначено
критерії (знаннєвий, ціннісний, діяльнісний, оцінний) та показ-
ники (наявність знань про зміст і суть здорового стилю життя,
складові здоров’я та здорового способу життя; усвідомлення цін-
ності власного здоров’я та здоров’я оточуючих; уміння й навич-
ки дотримання здорового стилю життя у повсякденному житті;
здатність до оцінки й корекції власної діяльності щодо форму-
вання здорового стилю життя) здорового стилю життя майбутніх
бакалаврів комп’ютерних наук, охарактеризовано рівні його
сформованості (високий, середній, низький).

Шифр НБУВ: РА445628
2.Ч.1180. Цільова підготовка лідерів і гуманітарно-технічної

еліти. З досвіду роботи факультету соціально-гуманітарних
технологій НТУ «ХПІ»: [монографія] / А. В. Кіпенський,
Т. М. Агібалова, Н. М. Акоп’янц, А. А. Бадан, М. В. Бірю-
кова, Н. В. Борисова, І. В. Владленова, Г. М. Гаряєва,
Н. Б. Годзь, О. М. Голікова, О. М. Городиська, Т. В. Гура,
Ю. А. Калагін, М. М. Красіков, І. В. Лисенко, Н. О. Ляшен-
ко, В. В. Маліков, І. В. Недайнова, О. О. Петутіна,
Л. В. Перевалова, О. С. Пономарьов, О. Г. Романовський,
І. П. Рущенко, Л. П. Савченко, А. О. Тіняков, Н. В. Фрад-
кіна, Н. В. Шаронова; ред.: А. В. Кіпенський, О. С. Понома-
рьов; Національний технічний університет «Харківський полі-

технічний інститут». – Харків: Друкарня Мадрид, 2021. –
295 с.: рис., фот. – (Сторінки історії НТУ «ХПІ»). – укp.

Проаналізовано потреби суспільства в компетентній еліті та
справжніх лідерах як суттєвих чинниках забезпечення його нор-
мального функціонування і розвитку. На тлі розгляду процесу
історичного розвитку факультету соціально-гуманітарних техно-
логій Національного технічного університету «Харківський полі-
технічний інститут» розкрито роль науковців факультету в тео-
ретичному обгрунтуванні та практичній діяльності з цілеспрямо-
ваної підготовки еліти і лідерів. Показано, що за сучасних умов
національна управлінська еліта повинна носити гуманітарно-тех-
нічний характер.

Шифр НБУВ: ВС68519

Організація вищої освіти

2.Ч.1181. Діяльність Європейської асоціації університетів у
контексті формування регіонального освітнього простору: ав-
тореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. В. Дацко; Сум-
ський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. –
20 с. – укp.

Досліджено теоретичні засади та напрями діяльності Європей-
ської асоціації університетів (ЄАУ) у контексті формування ре-
гіонального освітнього простору. Охарактеризовано стан розроб-
леності проблеми діяльності ЄАУ як складного багатоаспектного
феномену та концептуальні засади формування регіонального
освітнього простору у другій половині ХХ ст. – на початку
ХХІ ст. Визначено передумови й етапи розвитку Європейської
асоціації університетів. Окреслено напрями діяльності Європей-
ської асоціації університетів у контексті формування регіональ-
ного освітнього простору. Висвітлено актуальний стан і перспек-
тиви розвитку діяльності університетських організацій в умовах
реалізації засад Болонського процесу в Україні. Розроблено про-
гностичну модель, у якій окреслено чинники, що потенційно
можуть перешкоджати розвиткові означених організацій, та по-
слідовність кроків, імплементація яких надасть змогу перетвори-
ти українські університетські організації на активних учасників
процесу формування національної освітньої політики та партне-
рів відповідних європейських асоціацій.

Шифр НБУВ: РА448865
2.Ч.1182. Процес інтернаціоналізації та його вплив на

трансформацію національних систем вищої освіти країн Схід-
ної Європи кінця XX –  початку XXI століття: автореф.
дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / І. В. Мигович; Державний
заклад «Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Ста-
робільськ, 2020. – 44 с. – укp.

Обгрунтовано теоретичні та практичні засади процесу інтерна-
ціоналізації та його впливу на трансформацію національних сис-
тем вищої освіти країн Східної Європи кінця XX – початку
XXI ст. Окреслено тенденції та перспективи подальшого розвит-
ку національних систем вищої освіти країн з урахуванням наяв-
ного досвіду їх інтернаціоналізації. Емпіричний аналіз зосере-
джено на чотирьох країнах Східної Європи – Польській, Чесь-
кій, Словацькій Республіках та Україні. На підставі компара-
тивного міждисциплінарного аналізу досліджуваної проблеми
взаємозвТязку та почасти впливу процесу інтернаціоналізації на
трансформацію національних систем вищої освіти країн Східної
Європи періоду кінця XX – початку XXI ст. визначено основні
її аспекти: ідентифіковано нормативно-правове забезпечення
процесу інтернаціоналізації в європейській вищій освіті. Окрес-
лено пострадянські тенденції розвитку національних систем ви-
щої освіти країн Східної Європи. Визначено особливості впливу
політичних сил на трансформаційні процеси в національних сис-
темах вищої освіти країн Східної Європи. Охарактеризовано
законодавче та нормативно-правове підгрунтя функціювання
окремих форм процесу інтернаціоналізації в східноєвропейській
вищій школі (мобільність студентів, закордонні стажування ви-
кладачів, надання освітніх послуг іноземним громадянам тощо).
Розглянуто ресурсне забезпечення процесу інтернаціоналізації в
закладах вищої освіти країн Східної Європи (нормативне, фі-
нансове, кадрове, інформаційне). Обгрунтовано динаміку роз-
витку інтернаціоналізації національних систем вищої освіти кра-
їн Східної Європи періоду кінця XX – початку XXI ст.

Шифр НБУВ: РА445613
2.Ч.1183. Розвиток університетської освіти Німеччмни

(ХХ –  початок ХХІ століть): автореф. дис. ... д-ра пед. наук:
13.00.01 / С. В. Черкашин; Харківський нац. пед. ун-т
ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 40 с. – укp.

Окреслено історіографію проблеми розвитку університетської
освіти Німеччини у вітчизняній (дореволюційній, радянській,
пострадянській) та зарубіжній науковій думці. Науково обгрун-
товано етапи та провідні тенденції розвитку університетської
освіти Німеччини у визначених хронологічних межах: І етап
(1899 – 1932) – активних пошуків нової моделі університет-
ської освіти на тлі зростання ролі природничих, інженерних і
технічних наук, запитів промисловості і потреб держави щодо
підготовки нової генерації фахівців; ІІ етап (1933 – 1944) –
радикальної трансформації університетської освіти Німеччини в
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умовах націонал-соціалістичного режиму; ІІІ етап (1945 – пер-
ша половина 60-х рр. ХХ ст.) – відновлення зруйнованої вій-
ною і нацистською ідеологією університетської освіти в розділе-
ній Німеччині; ІV етап (друга половина 60-х рр. – 1989) –
зосередження уваги на вирішенні проблем університетської осві-
ти, проведення широкомасштабних заходів з метою упорядку-
вання освітньої експансії; V етап (1990 – 1997) – консолідації
зусиль освітніх політиків і наукової громадськості задля поси-
лення конкурентоспроможності університетської освіти об’єдна-
ної Німеччини й упровадження ринкових механізмів в основу її
управління; VІ етап (1998 – 2018) – реформування універси-
тетської освіти Німеччини в контексті глобалізаційних та інтег-
раційних процесів. Визначено наскрізні тенденції розвитку уні-
верситетської освіти Німеччини упродовж XX ст. – початку
XXI ст.; узагальнено й охарактеризовано погляди науково-педа-
гогічної громадськості Німеччини ХХ – початку ХХІ ст. на
роль педагогіки в цілому й дидактики вищої школи зокрема для
розвитку університетської освіти; результати – положення й
висновки щодо еволюції університетської освіти Німеччини та її
провідних тенденцій упродовж ХХ – початку ХХІ ст. надають
підстави для систематизації ідей, узагальнення досвіду й визна-
чення перспектив його використання у процесі реформування
університетської освіти України з урахуванням викликів, перед
якими постає сучасне українське суспільство.

Шифр НБУВ: РА448550
Див. також: 2.Ц.958

Організація вищої освіти в Україні

2.Ч.1184. Адаптація закладів вищої освіти України до
трансформаційних змін зовнішнього середовища: теоретико-ме-
тодологічні аспекти: монографія / О. Е. Ломоносова. –
Херсон: Гельветика, 2020. – 397 с.: рис., табл. – Бібліогр.:
с. 361-397. – укp.

Викладено результати наукових досліджень з теоретичних і
практичних проблем адаптації закладів вищої освіти України до
трансформаційних змін зовнішнього середовища. Увагу приділе-
но систематизації та класифікації соціально-економічних проб-
лем вищої освіти України, зумовлених дією факторів зовнішньо-
го середовища. Наведено сутнісну та кількісну характеристику
диверсифікації підготовки фахівців як основного напряму підви-
щення адаптаційних можливостей закладів вищої освіти. Роз-
крито особливості еволюції системи відокремлених структурних
підрозділів закладів вищої освіти України.

Шифр НБУВ: ВА852112
2.Ч.1185. Державна система забезпечення якості вищої

освіти: навч. посіб. / А. В. Гелеш; Нац. ун-т «Львівська по-
літехніка». – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2020. –
179 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 136-138. – укp.

Розглянуто питання теорії та практики системи забезпечення
якості вищої освіти згідно з європейськими стандартами і реко-
мендаціями (ESG-2015) та управлінням визначеним процесом у
закладах вищої освіти України, а також застосування їх у про-
цесі відбору до числа експертів з акредитації освітніх програм.
Описано основні засади та порядок проведення процедур ліцен-
зування у сфері вищої освіти й акредитаційних експертиз осві-
тніх програм ЗВО та окремі напрями діяльності Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Шифр НБУВ: ВС68508
2.Ч.1186. Дивергентна методологія гармонізації рішень в

управлінні закладами вищої освіти: монографія / М. І. Цю-
цюра, О. В. Криворучко, С. В. Цюцюра; Київський Нац. ун-т
будівництва і архітектури. – Київ: Ямчинський О. В.,
2020. – 230 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 198-230. – укp.

Розглянуто проблеми гармонізації рішень в управлінні розвит-
ком освіти як прикладної галузі наукового знання. Проаналізо-
вано тенденції розвитку систем знань і методологій управління
проєктами та програмами в освіті. Обгрунтовано основні прин-
ципи/вимоги (щодо прийняття управлінських рішень під час
гармонізації рішень) в управлінні програмами розвитку ЗВО із
застосуванням ціннісно-орієнтованого підходу. Розроблено моде-
лі та метод прийняття управлінських рішень з урахуванням різ-
номанітних аспектів управлінської діяльності. Досліджено та за-
стосовано дивергентну методологію управління проєктами та
програмами в галузі вищої освіти України. Розроблено механіз-
ми й інструменти методології гармонізації рішень в управлінні
програмами (структури, схеми, алгоритми, процеси та засоби),
застосування яких спростить і підвищить якість роботи менедже-
рів-практиків в організаціях освітньої сфери з управління.

Шифр НБУВ: ВА852526
2.Ч.1187. Метод оцінювання якості ієрархічних систем з

використанням апарату нечітких множин: автореф. дис. ...
канд. техн. наук: 05.01.02 / Т. В. Дроздова; Національний
науковий центр «Інститут метрології». – Харків, 2021. –
25 с.: рис. – укp.

Досліджено ієрархічну структуру систем з точки зору загаль-
ної теорії систем. Проведено аналіз ієрархічності системи забез-
печення якості складної системи, розглянуто її вертикальну де-

композицію. Визначено основні задачі досліджуваної системи
для кожного рівня її ієрархії та сформовано вимоги до неї.
Розроблено «спостерігач якості» як ситуаційну систему з нечіт-
кою логікою при вирішенні кваліметричної координації, яка від-
повідає за самоконтроль і видачу рекомендацій з відновлення
кваліметричних характеристик системи в умовах невизначеності,
динамічності та нестабільності характеристик у часі. Визначено
основні етапи забезпечення сумісності «спостерігача якості» у
складі системи моніторингу. Здійснено визначення основних
функцій «спостерігача якості» на першому та другому функціо-
нальних рівнях системи, вибір та обгрунтування математичного
апарату для його побудови – нечітко-множинну методику. Ви-
значено необхідну для опису кількість термів і кількість опо-
рних ситуацій, вид функції приналежності. Розглянуто модель
блоку фазифікації вхідних статистичних даних про якість об’єк-
та дослідження з обліком як «систематичної», так і «випадко-
вої» складових невизначеностей експертного оцінювання. Здійс-
нено дослідження системи моніторингу якості як системи масо-
вого обслуговування, що дрейфує у часі, та розробку методу
роботи коректора, який в основі своєї роботи має експертні дані.
Запропоновано використання «універсальних шкал» вимірюван-
ня якості, перевагою використання яких є їх відносна незалеж-
ність від умов функціонування нечіткої системи. Доведено адек-
ватність запропонованого методу моніторингу якості. Об’єктом
апробації обрано процедуру оцінювання якості освітнього процесу.
Здійснено комп’ютерне моделювання нечіткої експертної системи.

Шифр НБУВ: РА450914
2.Ч.1188. Психологія розвитку педагогічних здібностей у

контексті культурно-історичної парадигми українських вищих
навчальних закладів XVI– XVIII століття: автореф. дис. ...
д-ра психол. наук: 19.00.07 / О. В. Матласевич; Нац. ун-т
«Острозька академія». – Острог, 2020. – 40 с.: рис., табл. –
укp.

Представлено теоретичне обгрунтування та комплексне емпі-
ричне вивчення проблеми педагогічних здібностей у контексті
культурно-історичної парадигми українських вищих навчальних
закладів XVI – XVIII ст. Розкрито зміст поняття педагогічних
здібностей як систему властивостей особистості, що має визначе-
ну компонентну структуру (дидактичний, організаційно-управ-
лінський, комунікативно-експресивний, креативно-пізнавальний,
метакогнітивно-рефлексивний та духовно-моральний компонен-
ти), які актуалізуючись та експлікуючись у певних педагогічних
ситуаціях, закріплюються у структурі особистості і забезпечують
успішне виконання педагогічної діяльності. Визначено реактивні
(операційно-діяльнісні і соціальні) та проактивні (особистісні і
духовно-ціннісні) чинники розвитку педагогічних здібностей, об-
грунтовано рівні (елементарний, базовий, досконалий, майстер-
ності), критерії (диференціація, інтегрованість структурних еле-
ментів та рівень суб’єктності педагога) та показники розвитку
педагогічних здібностей. У результаті аналізу поглядів виклада-
чів українських закладів вищої освіти XVI – XVIII ст. визна-
чено змістове наповнення духовно-морального компоненту педа-
гогічних здібностей, розроблено та верифіковано теоретико-кон-
цептуальну модель розвитку досліджуваного явища, що інтегрує
особистісний, діяльнісний та духовний підходи. Доведено, що
системотвірними компонентами у структурі педагогічних здібнос-
тей є метакогнітивно-рефлексивний та духовно-моральний.
Уперше емпірично визначено феноменологічну суть педагогічних
здібностей учителів предметів духовно-морального спрямування.

Шифр НБУВ: РА448067
Див. також: 2.С.4

Система вищої освіти в Україні

2.Ч.1189. Імперативи глобальної трансформації університет-
ської освіти: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02
/ І. В. Дворник; ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т імені
Вадима Гетьмана». – Київ, 2021. – 17 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено імперативи трансформації вищої освіти в парадиг-
мі постіндустріальної економіки знань. Визначено місію і пріо-
ритетність функцій університетів різних типів в сучасному су-
спільстві, передумови, фактори і особливості їх цифрової транс-
формації. Здійснено компаративний аналіз діяльності універси-
тетів у структурі національних інноваційних систем, оцінено мо-
тивації, масштаби та структурну динаміку інтернаціоналізації і
глобалізації університетської освіти. Проілюстровано науково-
освітній потенціал України та конкурентність вітчизняних уні-
верситетів через призму світових рейтингів, запропоновано кон-
курентну модель їхнього розвитку у мікро-, макро– та глобаль-
ному науково-освітньому середовищі. Запропоновано конкурент-
ну модель розвитку українських університетів у освітньому се-
редовищі із врахуванням світових трендів і практик трансфор-
мації у форматі відкритих науки, освіти, інновацій, а також –
ресурсних (фінансових, демографічних, міграційних) можливос-
тей та обмежень.

Шифр НБУВ: РА450905
2.Ч.1190. Історія Запорізького національного університету

(1944 –  2020): бібліогр. покажч. / уклад.: О. В. Левчук,

Професійна і спеціальна освіта
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О. А. Горбань; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя: Гельве-
тика, 2020. – 420 с. – укp.

Наведено статті з періодичних видань, наукових збірників,
енциклопедій та довідників, розділи монографій, в яких висвіт-
лено історію та сучасний розвиток провідного ВНЗ регіону.
Джерельну базу становлять видання з фонду університетської
книгозбірні та Запорізької обласної універсальної наукової
бібліотеки.

Шифр НБУВ: ВА852255
2.Ч.1191. Ніжинська вища школа в освітньому просторі,

суспільно-політичному та соціокультурному житті України
20 –  першої половини 30-х років ХХ ст.: автореф. дис. ...
канд. іст. наук: 07.00.01 / С. В. Рой; Нац. ун-т «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 20 с. – укp.

Дослідження присвячено одному з визначних періодів історії
Ніжинської вищої школи – знаного в Україні та за її межами
осередку вищої освіти. На основі аналізу широкого кола доку-
ментальних джерел, матеріалів періодичної преси, джерел осо-
бового походження, використання принципу історизму та об’єк-
тивності, а також широкого спектра загальнонаукових, загально-
історичних та спеціальних історичних методів, охарактеризовано
створення та функціонування Ніжинського інституту народної
освіти та Ніжинського інституту соціального виховання в кон-
тексті освітніх реформ та суспільно-політичних процесів 20-х –
початку 30-х рр. ХХ ст. Дослідження надало змогу окреслити
трансформації структури вузу, зміни в системі управління, фор-
мування професорсько-викладацького складу та контингенту сту-
дентів закладу, модернізацію матеріальної бази. З’ясовано орга-
нізаційні основи створення і трансформації факультетів та ка-
федр, виникнення науково-дослідної кафедри історії культури й
мови та інших дослідницьких та культурно-освітніх об’єднань в
структурі НВШ. З’ясовано особливості організації освітнього
процесу, основні напрями викладацької та науково-дослідної ді-
яльності викладачів НВШ. Простежено життєві траєкторії най-
більш відомих випускників НВШ 20-х – першої половини
30-х рр. ХХ ст.

Шифр НБУВ: РА448522
2.Ч.1192. Про важливість дослідження репутації закладів

вищої освіти / Я. Братусь, М. Сидоров // Соціол. студії. –
2021. – № 1. – С. 24-32. – Бібліогр.: 31 назв. – укp.

Одним із наслідків конкуренції на ринку освітніх послуг є
поява рейтингів ЗВО. На перших порах вони використовувалися
для обгрунтування розподілу ресурсів між навчальними закла-
дами. У світі зараз нараховується понад 10 підходів до ранжу-
вання ЗВО світу та окремих країн, таких як QS World Univer-
sity Rating, Round University Rating, Times Higher Education
World Rank, U-Multirank й інші. Але навіть уже така кількість
різних рейтингів свідчить про те, що вони використовують різні
показники та по-різному вимірюють рейтинг, який є досить су-
б’єктивним і не дає змоги порівнювати показники з різних рей-
тингів. Більш об’єктивним показником для порівняння ЗВО мо-
же слугувати його репутація. Саме на репутацію навчального
закладу вступники звертають більшу увагу, ніж на рейтинги.
Водночас репутація є більш стійким показником, на відміну від
рейтингів, і передбачає наявність системи показників, котрі є
зрозумілими та корисними для зацікавлених сторін і як вступ-
ників, так і працедавців. Розглянуто відмінність між репутацією
й рейтингом, а також обгрунтовано необхідність дослідження
рейтингів університетів.

Шифр НБУВ: Ж100935
2.Ч.1193. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні (кінець

XX –  початок XXI століття): автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.01 / У. Ю. Ткаченко; Хмельницька гуманітарно-педаго-
гічна академія. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – укp.

Проаналізовано теоретико-методологічні засади та стан дослі-
дження проблеми розвитку вищої освіти України кінця XX –
початку XXI ст. На підставі авторської концепції здійснено пе-
ріодизацію цього процесу та його сутнісну характеристику. Вио-
кремлено й розкрито провідні тенденції еволюції освітньої галузі
Української держави на основі вітчизняних педагогічних тради-
цій та принципів її інтеграції в Європейський простір вищої
освіти і науки. Обгрунтовано, що спільними для всіх трьох
періодів були дві тенденції: зростання ролі вищої освіти як про-
відного чинника забезпечення життєдіяльності держави, суспіль-
ства та кожного індивіда та її періодична криза, зумовлена пе-
реважно недостатністю фінансування. Розкрито тенденції фор-
мування кадрового потенціалу для вищої освіти України в до-
сліджуваний період. Розроблено пропозиції щодо подальшої
трансформації освітньої галузі держави в умовах інформаційно-
го суспільства та євроінтеграційних процесів.

Шифр НБУВ: РА447955
Див. також: 2.У.445

Окремі галузі вищої освіти

2.Ч.1194. II Регіональна науково-практична конференція
«Підготовка фахівців дошкільної та початкової галузі в кон-
тексті сучасних тенденцій розвитку педагогічної освіти: проб-

леми, теорія, практика»: [8 квіт. 2020 р., м. Запоріжжя]: зб.
тез доп. / ред.: В. В. Нечипоренко, Н. М. Гордієнко,
В. В. Маврін, В. М. Смоляк, В. М. Дерев’янко, А. В. Ако-
пян; Запорізька обласна рада, Комунальний заклад вищої освіти
«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія». –
Запоріжжя: Вид-во Хортиц. нац. акад., 2020. – 139 с.: рис.,
табл. – укp.

Викладено результати наукових досліджень та інноваційний
досвід освітян Запорізького краю щодо підготовки майбутніх
фахівців дошкільної освіти, розвитку професійно-педагогічних
компетентностей вчителя початкової школи, розробки та впрова-
дження організаційно-методичних нововведень у практику фор-
мування ключових компетентностей молодших школярів та ор-
ганізації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми
потребами. Розглянуто питання формування професійних компе-
тентностей молодшого спеціаліста в галузі дошкільної освіти при
вивченні дитячої психології. Подано інформацію щодо інтеграції
хмарних сервісів Google з LMS Moodle в освітньому процесі
педагогічного коледжу. Увагу приділено педагогічній практиці
як засобу формування готовності до професійної діяльності май-
бутніх фахівців в умовах Нової української школи. Наведено
відомості про психолого-педагогічний супровід студентів педаго-
гічного коледжу з особливими освітніми потребами.

Шифр НБУВ: ВА852528

Вища педагогічна освіта

2.Ч.1195. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності
педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти: ко-
лект. монографія / М. О. Антонченко, І. О. Захарова,
М. М. Захаров, Л. М. Наконечна, М. С. Ніколаєнко,
І. М. Павленко, Л. Г. Петрова, О. О. Подліняєва, Л. В. По-
сна, Т. О. Шевченко; ред.: Л. Г. Петрова; Сумська обласна
рада. – Суми: Мрія, 2021. – 299 с.: табл. – укp.

Висвітлено сучасні парадигми розвитку інформаційно-цифро-
вої компетентності педагога. Визначено модель, з’ясовано фак-
тори й особливості розвитку інформаційно-цифрової компетент-
ності фахівців в умовах післядипломної педагогічної освіти. Роз-
крито суть і структуру інформаційно-цифрової компетентності
педагога. Увагу приділено дистанційному навчанню в закладах
освіти, комп’ютерно-технологічним засобам розвитку інформа-
ційно-цифрової компетентності педагога, інфомедійній грамотно-
сті як складовій інформаційно-цифрової компетентності педаго-
гічних працівників.

Шифр НБУВ: ВА851912
2.Ч.1196. Теоретичні і методичні засади професійного зрос-

тання вчителів у системі неперервної педагогічної освіти: ав-
тореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О. М. Сагач; Нац.
ун-т «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. – Черні-
гів, 2021. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Здійснено теоретико-методичне узагальнення та запропонова-
но нове вирішення наукової проблеми професійного зростання
вчителів у системі неперервної педагогічної освіти. Вперше роз-
роблено й обгрунтовано концепцію професійного зростання учи-
теля у системі неперервної педагогічної освіти, виокремлено ета-
пи цього процесу: етап професійного самовизначення та розвит-
ку під час навчання у ЗВО; етап професійного вдосконалення
та професійного зростання під час післядипломної підготовки у
процесі підвищення кваліфікації. Це зумовлює реалізацію дослі-
дження на рівні трьох концептів: методологічному, теоретично-
му, практичному. Запропоновано модель професійного зростан-
ня вчителів у системі неперервної педагогічної освіти, що міс-
тить цільовий, методологічний, змістово-технологічний і резуль-
тативний блоки. Її мета полягає у визначенні шляхів і виборі
засобів для актуалізації цілі неперервного професійного зростан-
ня вчителів у процесі навчання та підвищення кваліфікації у
ЗВО. У процесі експериментального дослідження науково під-
тверджено ефективність моделі й організаційно-педагогічних
умов професійного зростання вчителів у системі неперервної пе-
дагогічної освіти. Окреслено найбільш дієві технології, форми
та методи професійного зростання вчителів у системі непере-
рвної педагогічної освіти.

Шифр НБУВ: РА449003
Див. також: 2.Ч.1199, 2.Ч.1212

Зміст і методика вищої педагогічної освіти

2.Ч.1197. Теоретичні і методичні засади адаптивної системи
професійної підготовки магістрів з управління навчальним за-
кладом: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О. А. Єрь-
оменко; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. –
Суми, 2021. – 44 с.: рис., табл. – укp.

Представлено теоретичні і методичні засади адаптивної систе-
ми професійної підготовки магістрів з управління навчальним
закладом. Проаналізовано джерельну базу дослідження. Виявле-
но стан розробленості проблеми створення адаптивної системи
професійної підготовки магістрів з управління навчальним
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закладом. Виокремлено та обгрунтовано теоретичні і методичні
засади розроблення адаптивної системи професійної підготовки
магістрів з управління навчальним закладом; розкрити зміст по-
нять «адаптивна педагогічна система», «адаптивна система під-
готовки магістрів». Розроблено та теоретично обгрунтовано мо-
дель адаптивної системи професійної підготовки магістрів з
управління навчальним закладом. Теоретично обгрунтовано ме-
тодичні засади застосування адаптивних технологій у професій-
ній підготовці магістрів з управління навчальним закладом. Роз-
роблено адаптивний інструментарій для забезпечення науково-
методичного супроводу функціонування й розвитку адаптивної
системи професійної підготовки магістрів з управління навчаль-
ним закладом. Експериментально перевірено результативність
адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управлін-
ня навчальним закладом. Розроблено методичні рекомендації
для практичного використання адаптивної системи професійної
підготовки магістрів з управління навчальним закладом.

Шифр НБУВ: РА448815
2.Ч.1198. Теоретичні та методичні засади формування ран-

ньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами
проєктно-тренінгових технологій: автореф. дис. ... д-ра пед.
наук: 13.00.01 / Н. В. Коваленко; Сумський держ. пед. ун-т
ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – 44 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методологічні та нормативні засади
дослідження проблеми формування ранньої професійної ідентич-
ності (РПІ) майбутніх учителів у вітчизняному та зарубіжному
контекстах. Визначено структуру РПІ, критерії, показники та
рівні її сформованості. Виявлено стан сформованості РПІ май-
бутніх учителів у системі професійно-педагогічної підготовки в
ЗВО. Розроблено й обгрунтовано структурно-функціональну мо-
дель педагогічної системи формування РПІ майбутніх учителів
у ЗВО засобами проєктно-тренінгових технологій. Визначено
психолого-педагогічні умови формування РПІ засобами проєкт-
но-тренінгових технологій. Охарактеризовано організаційно-ме-
тодичні засади педагогічної системи формування РПІ майбутніх
учителів у ЗВО засобами проєктно-тренінгових технологій та
етапи реалізації досліджуваної педагогічної системи. Здійснено
експериментальну перевірку ефективності педагогічної системи
формування РПІ майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових
технологій у процесі професійно-педагогічної підготовки в ЗВО.

Шифр НБУВ: РА450364
2.Ч.1199. Теоретичні та методичні основи формування ком-

петентності індивідуального здоров’язбереження вчителя в сис-
темі неперервної педагогічної освіти: автореф. дис. ... д-ра пед.
наук: 13.00.04 / Г. І. Жара; Нац. ун-т «Чернігівський колегі-
ум» імені Т. Г. Шевченкат. – Чернігів, 2021. – 44 с.: рис.,
табл. – укp.

Обгрунтовано теоретичні та методичні основи формування
компетентності індивідуального здоров’язбереження вчителя у
системі неперервної педагогічної освіти. Розроблено, методично
обгрунтовано й експериментально перевірено педагогічні техно-
логії формування компетентності індивідуального здоров’язбере-
ження вчителів у системі неперервної педагогічної освіти. Увагу
приділено компетентнісно орієнтованому процесу професійної
підготовки і професійної соціалізації сучасного вчителя у системі
неперервної педагогічної освіти. Досліджено зміст, організацій-
но-педагогічні умови, технології формування компетентності ін-
дивідуального здоров’язбереження вчителя у системі непере-
рвної педагогічної освіти. Обгрунтовано та розроблено педагогіч-
ну технологію формування компетентності індивідуального здо-
ров’язбереження вчителів у системі неперервної педагогічної
освіти. Проаналізовано вимоги європейського освітнього просто-
ру до підготовки сучасного вчителя, методологічні та соціальні
проблеми формування компетентності індивідуального здоров’я-
збереження вчителя в умовах неперервної освіти. Визначено ка-
тегоріально-понятійний апарат проблеми індивідуального здоров-
’язбереження вчителя. Структуровано складові індивідуального
здоров’я людини з урахуванням базових сфер життя на основі
причинно-системного підходу. Обгрунтовано зміст і структуру
компетентності індивідуального здоров’язбереження вчителя у на
основі наявних оцінних критеріїв та визначено її місце у структурі
освітніх компетентностей. Охарактеризовано системні детермінан-
ти, принципи, організаційно-педагогічні умови формування, зміст
та критерії оцінювання ступеня сформованості компетентності ін-
дивідуального здоров’язбереження вчителя. Розроблено та експе-
риментально перевірено ефективність педагогічної технології
формування компетентності індивідуального здоров’язбереження
вчителів у системі неперервної педагогічної освіти. 

Шифр НБУВ: РА449007
2.Ч.1200. Теорія і практика професійної успішності майбут-

нього вчителя у закладах вищої освіти України (друга поло-
вина XX –  початок XXI століття): автореф. дис. ... д-ра пед.
наук: 13.00.01 / Т. В. Скорик; Нац. ун-т «Чернігівський ко-
легіум» імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 40 с.:
рис. – укp.

Здійснено комплексний та ретроспективний аналіз теорії та
практики професійної успішності майбутнього вчителя у закла-
дах вищої освіти України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
Виокремлено основні базові поняття, розкрито суть його профе-

сійної успішності, визначено соціальний та емоційний інтелекти
як засадниче підгрунтя професійної успішності, розкрито генезу
професійної успішності через наскрізні ланки – професійна
компетентність, професійна творчість, майстерність, педагогіч-
ний професіоналізм, акмевектор. Виокремлено й схарактеризо-
вано три етапи: перший (1959 – 1991 рр.) – творчо-пошуко-
вий, другий (1991 – 2011 рр.) – інноваційно-технологічний,
третій (2011 – 2020 рр.) – парадигмально-трансформаційний.
Визначено передумови, змістово-процесуальне та проєктувально-
технологічне забезпечення професійної успішності майбутнього
вчителя. Розроблено модель її розвитку, яка дозволяє цілісно та
системно врахувати всі чинники, мету, завдання, передумови,
підходи, організаційно-педагогічні умови, види освіти, форми,
технології, методи, наскрізні ланки розвитку та ін., що визнача-
ють безперервний процес розвитку вчителя як професіонала та
професійно успішної особистості.

Шифр НБУВ: РА448934
2.Ч.1201. Формування громадянської культури майбутніх

учителів (60-ті роки XX –  початок XXI століття): автореф.
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / А. С. Поливана; Вінниць-
кий держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця,
2020. – 20 с. – укp.

На основі вивчення джерельної бази дослідження визначено
передумови формування громадянської культури майбутніх учи-
телів у педагогічних ЗВО України впродовж 60-х рр. XX ст. –
початку ХХІ ст. Обгрунтовано основні періоди формування гро-
мадянської культури майбутніх учителів з урахуванням соціаль-
но-політичних, економічних і культурних чинників: І (1961 –
1970 рр.) – «Час ідеології у радянській педагогічній науці»;
ІІ (1971 – 1990 рр.) – «Еволюція радянської педагогічної на-
уки і суспільна користь»; ІІІ (1991 – 2009 рр.) – «Зароджен-
ня національної української педагогічної науки». Систематизова-
но й узагальнено особливості формування громадянської культу-
ри майбутніх учителів на сучасному етапі професійної підготов-
ки майбутніх педагогів в умовах функціонування демократично-
го громадянського суспільства. Доведено необхідність пошуку
нових форм і методів професійної підготовки майбутніх учителів
із метою формування в них високого рівня громадянської
культури.

Шифр НБУВ: РА445056

Дидактика

2.Ч.1202. Використання електронних освітніх ресурсів у
професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання
і технологій: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04
/ М. В. Бєлікова; ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет». – Слов’янськ, 2020. – 19 с.: рис., табл. – укp.

Проведено теоретико-експериментальне дослідження проблеми
підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів
трудового навчання і технологій на основі використання засобів
ІКТ, зокрема електронних освітніх ресурсів. На підставі ком-
плексного аналізу науково-педагогічних джерел визначено основ-
ні психолого-педагогічні позиції потрактування поняття «ІК-ком-
петентність майбутніх учителів трудового навчання і технологій
у структурі професійної компетентності», яка є інтегративною,
динамічною характеристикою майбутніх фахівців, що визначає
їх здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, одержу-
вати інформацію, оперувати нею і ефективно використовувати
ІКТ в педагогічній діяльності. Визначено критерії, показники та
охарактеризовано рівні сформованості ІК-компетентності май-
бутніх учителів трудового навчання і технологій. Теоретично
обгрунтовано й експериментально перевірено технологію вико-
ристання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці
майбутніх учителів трудового навчання і технологій з метою
формування ІК-компетентності майбутніх фахівців, яка наразі є
одним із ключових складників професійної компетентності учи-
телів спеціальності 014 Середня освіта.

Шифр НБУВ: РА448044
2.Ч.1203. Теоретико-методичні засади формування готовно-

сті майбутніх вихователів до використання інформаційно-ко-
мунікаційних технологій в організації пізнавальної діяльності
дошкільників: монографія / О. А. Листопад, І. К. Мардаро-
ва; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського. – Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2021. – 205 с.:
рис., табл. – Бібліогр.: с. 142-160. – укp.

Розкрито структуру феномена «готовність майбутніх вихова-
телів до використання інформаційно-комунікаційних технологій
в організації пізнавальної діяльності дошкільників». Розроблено
експериментальну методику реалізації педагогічних умов форму-
вання готовності майбутніх вихователів до використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій в організації пізнавальної ді-
яльності дошкільників. Увагу приділено експериментально-до-
слідній апробації методики реалізації педагогічних умов форму-
вання готовності майбутніх вихователів до використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій в організації пізнавальної ді-
яльності дошкільників.

Шифр НБУВ: ВА851949

Професійна і спеціальна освіта
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2.Ч.1204. Теоретико-методологічні основи формування про-
фесійної суб’єктності майбутніх учителів початкової школи у
вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ...
д-ра пед. наук: 13.00.04 / А. Р. Бекірова; НАПН України,
Інститут професійно-технічної освіти. – Київ, 2021. – 39 с.:
рис., табл. – укp.

Обгрунтовано методологічні, теоретичні та методичні основи
формування професійної суб’єктності в майбутніх учителів по-
чаткової школи у педагогічних ЗВО. Визначено суть і структуру
їх професійної суб’єктності, обгрунтовано основні етапи суб’єк-
тогенезу учителів початкової школи, концепцію формування в
них професійної суб’єктності. Розроблено модель і методичні
основи її формування, визначено критерії та показники діагнос-
тування. Узагальнено експериментальні дані, які доводять пра-
вомірність висновків щодо результативності впроваджених мето-
дологічних, теоретичних і методичних основ формування профе-
сійної суб’єктності в майбутніх учителів початкової школи.

Шифр НБУВ: РА450440
2.Ч.1205. Формування готовності до навчально-пізнавальної

діяльності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти
засобом фреймової технології: автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.04 / О. В. Зозуля; Луганський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – Старобільськ, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

На основі аналізу наукової літератури здійснено цілісний на-
уковий аналіз стану дослідження проблеми формування готовно-
сті до навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вихователів
закладів дошкільної освіти засобом фреймової технології, визна-
чено поняттєво-категорійний апарат. Розкрито суть і структурні
компоненти готовності до навчально-пізнавальної діяльності май-
бутніх вихователів закладів дошкільної освіти, окреслено специ-
фіку застосування фреймової технології у формуванні готовності
до навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вихователів за-
кладів дошкільної освіти. Розроблено критеріально-діагностич-
ний апарат роботи, теоретично обгрунтовано та експерименталь-
но перевірено ефективність методики формування готовності до
навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вихователів закла-
дів дошкільної освіти засобом фреймової технології.

Шифр НБУВ: РА450902
Див. також: 2.Ч.1098, 2.Ч.1106, 2.Ч.1215, 2.Ч.1218

Окремі галузі вищої педагогічної освіти

2.Ч.1206. Підготовка майбутніх вихователів закладів до-
шкільної освіти до розвитку креативного мовлення дітей пере-
дшкільного віку: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08
/ М. С. Рогачко-Островська; Південноукраїнський нац. пед.
ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – 20, [1] с.: рис.,
табл. – укp.

Науково обгрунтовано й експериментально перевірено педаго-
гічні умови підготовки майбутніх вихователів до розвитку кре-
ативного мовлення дітей передшкільного віку (активізація пози-
тивної настанови майбутніх вихователів на розвиток креативного
мовлення дітей передшкільного віку; забезпечення міждисциплі-
нарних зв’язків у підготовці майбутніх вихователів до розвитку
креативного мовлення дітей передшкільного віку; створення кре-
ативно-спрямованого мовленнєвого середовища ЗВО у процесі
професійної підготовки майбутніх вихователів). Визначено суть
феномена «підготовленість майбутніх вихователів до розвитку
креативного мовлення дітей передшкільного віку». Уточнено
зміст понять «креативне мовлення», «професійно-мовленнєва
підготовка майбутніх вихователів», «підготовленість майбутніх
фахівців закладів дошкільної освіти». Визначено критерії (мов-
леннєво-знаннєвий, продуктивно-творчий, рефлексійно-оцінний)
і їх показники, наведено якісні характеристики рівнів (достат-
ній, задовільний, низький) підготовленості майбутніх виховате-
лів до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного ві-
ку. Сформовано й апробовано модель, діагностувальну й експе-
риментальну методики підготовки майбутніх вихователів закла-
дів дошкільної освіти до розвитку креативного мовлення дітей
передшкільного віку. Розроблено елективний курс «Креативне
мовлення дітей передшкільного віку» та програму педагогічного
гуртка «Рефлексуємо!».

Шифр НБУВ: РА445073
2.Ч.1207. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до

використання інноваційних технологій у професійній діяльно-
сті: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Л. В. Пахо-
мова; Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Старобіль-
ськ, 2020. – 20 с.: табл. – укp.

Висвітлено процес підготовки майбутніх соціальних педагогів
у закладах вищої освіти. Теоретично обгрунтовано й експеримен-
тально перевірено педагогічні умови підготовки майбутніх соці-
альних педагогів до використання інноваційних технологій у
професійній діяльності. Використано методи: аналіз, порівнян-
ня, узагальнення, систематизація, класифікація, спостереження,
анкетування, бесіда, опитування, тестування, експертне оціню-
вання, педагогічний експеримент, методи математичної статисти-
ки. Обгрунтовано й експериментально підтверджено педагогічні
умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до використан-

ня інноваційних технологій у професійній діяльності. Виокрем-
лено критерії, показники та рівні сформованості інноваційно-
технологічної готовності майбутніх соціальних педагогів. Роз-
роблено програмні та інформаційно-методичні матеріали для ви-
кладачів закладів вищої освіти, соціальних педагогів-практиків,
представників громадськості щодо використання інноваційних
форм і методів соціально-педагогічної роботи, програмно-мето-
дичні матеріали із дисциплін «Інноваційні технології соціально-
педагогічної діяльності», «Комунікаційно-інформаційні техноло-
гії та інноваційні методики в роботі фахівців соціальної сфери»,
«Інноваційні моделі надання соціальних і освітніх послуг»; про-
граму та методичні рекомендації організації професійно-педаго-
гічної практики майбутніх соціальних педагогів у закладі загаль-
ної середньої освіти.

Шифр НБУВ: РА445732
2.Ч.1208. Підготовка майбутніх учителів початкової школи

до музично-естетичного виховання учнів в Україні (друга
половина XX –  початок XXI століття): автореф. дис. ... канд.
пед. наук (д-ра філософії): 13.00.01 / В. В. Богданович; Нац.
ун-т «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. – Черні-
гів, 2020. – 20 с. – укp.

Здійснено комплексний аналіз підготовки майбутніх учителів
початкової школи до музично-естетичного виховання учнів в Ук-
раїні у другій половині XX – на початку XXI ст. Виокремлено
основні базові поняття, які розкривають сутність музично-есте-
тичного виховання учнів в початкових школах України другої
половини XX – початку XXI ст., що надало змогу умовно їх
згрупувати: уніфіковані; педагогічні; музично-естетичні. Проана-
лізовано вплив творчої спадщини видатних українських діячів
музичного мистецтва на зміст підготовки майбутніх учителів по-
чаткової школи. Охарактеризовано джерельну та історіографіч-
ну базу дослідження. Окреслено шляхи творчого використання
прогресивних надбань підготовки майбутніх учителів початкової
школи в умовах інноваційного розвитку освітнього середовища
закладів освіти. Визначено й обрунтовано три етапи підготовки
майбутніх учителів початкової школи до музично-естетичного ви-
ховання учнів в Україні у другій половині XX – на початку
XXI ст.: перший – 1950 – 1976 рр.; другий – 1976 – 1991 рр.;
третій Ц 1991 – 2016 рр. Дослідження надало змогу визначити
перспективи використання набутого досвіду підготовки майбут-
ніх учителів початкової школи до музично-естетичного вихован-
ня учнів в Україні. Фактологічний матеріал та джерельна база
дослідження можуть слугувати основою для оновлення змісту
начальних дисциплін, використовуватися в системі вищої та піс-
лядипломної педагогічної освіти для підготовки майбутніх учи-
телів за спеціальністю 013 Початкова освіта та 014 Середня
освіта (Музичне мистецтво) та підвищення їх кваліфікації.

Шифр НБУВ: РА448069
2.Ч.1209. Система навчально-педагогічних ситуацій у підго-

товці майбутніх учителів початкових класів до оцінювальної
діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04
/ О. В. Стрілець-Бабенко; Центральноукраїнський держ. пед.
ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. –
20 с.: рис. – укp.

Розглянуто процес професійної підготовки майбутніх учителів
початкових класів. Досліджено систему навчально-педагогічних
ситуацій для формування готовності майбутніх учителів почат-
кових класів до оцінювальної діяльності. Розроблено, теоретич-
но обгрунтовано й експериментально перевірено систему на-
вчально-педагогічних ситуацій для ефективного формування го-
товності майбутніх учителів початкових класів до оцінювальної
діяльності. Для вирішення поставлених завдань у дослідженні
використано комплекс методів педагогічного дослідження: теоре-
тичні, емпіричні, статистичні. Уперше розроблено, теоретично
обгрунтовано й експериментально перевірено систему навчально-
педагогічних ситуацій для формування готовності майбутніх
учителів початкових класів до оцінювальної діяльності. Теоре-
тично обгрунтовано компоненти готовності вчителя початкових
класів до оцінювальної діяльності. Розроблено критерії та рівні
готовності майбутніх учителів початкових класів до оцінюваль-
ної діяльності. Визначено принципи й обгрунтовано педагогічні
умови формування готовності майбутніх учителів початкових
класів до оцінювальної діяльності. Подальшого розвитку дістали
методика діалогічного підходу та використання ділових ігор у
професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів.

Шифр НБУВ: РА445731
2.Ч.1210. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх

вихователів до морально-духовного виховання дошкільників
засобами художньої літератури: автореф. дис. ... д-ра пед.
наук: 13.00.08 / О. С. Монке; НАПН України, Інститут проб-
лем виховання. – Київ, 2020. – 44 с.: рис., табл. – укp.

Здійснено теоретичне обгрунтування проблеми підготовки
майбутніх вихователів до морально-духовного виховання дітей
дошкільного віку засобами художньої літератури. Визначено ос-
новні підходи до вирішення цієї проблеми в сучасній педагогіч-
ній науці. Уточнено суть понять «підготовка майбутніх вихова-
телів до морально-духовного виховання дошкільників засобами
художньої літератури», «морально-духовне виховання дошкіль-
ників». Визначено структурні компоненти, критерії, показники
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та охарактеризовано рівні підготовки майбутніх вихователів до
морально-духовного виховання сучасних дітей дошкільного віку
засобами художньої літератури. Розкрито етапи, зміст, методи,
форми підготовки майбутніх вихователів до морально-духовного
виховання дітей дошкільного віку засобами художньої літерату-
ри та втілено їх у структурно-функціональній моделі. Розробле-
но й апробовано методику підготовки майбутніх вихователів до
морально-духовного виховання дітей дошкільного віку засобами
художньої літератури у спеціально створених умовах. Доведено
ефективність методики підготовки майбутніх вихователів до мо-
рально-духовного виховання дітей дошкільного віку засобами
художньої літератури у спеціально створених умовах.

Шифр НБУВ: РА445838
2.Ч.1211. Теоретичні засади і технології формування осо-

бистісно-професійного іміджу майбутнього вчителя початкової
школи: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Т. Я. Дов-
га; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. Володимира
Винниченка. – Кропивницький, 2021. – 40 с.: рис. – укp.

Досліджено освітньо-професійну підготовку майбутніх учите-
лів початкової школи в закладах вищої освіти; предмет дослі-
дження – особистісно-професійний імідж майбутнього вчителя
початкової школи. Теоретично обгрунтовано, розроблено та до-
слідно-експериментально перевірено педагогічну систему форму-
вання особистісно-професійного іміджу майбутнього вчителя по-
чаткової школи і педагогічних умов її реалізаці. Застосовано
методи: аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення; ан-
кетування, тестування, педагогічне спостереження, вивчення до-
свіду. Обгрунтовано концепцію формування особистісно-профе-
сійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи; розроб-
лено, теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено
ефективність педагогічної системи формування особистісно-про-
фесійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи.

Шифр НБУВ: РА448731
2.Ч.1212. Теоретичні і методичні засади професійного роз-

витку вчителів фізичної культури в умовах послядипломної
педагогічної освіти: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04
/ О. М. Войтовська; нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-
ва. – Київ, 2020. – 42 с.: рис., табл. – укp.

Вперше науково обгрунтовано теоретичні та методичні засади
професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах піс-
лядипломної педагогічної освіти. Розроблено авторську концеп-
цію професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах
післядипломної педагогічної освіти. Спроектовано й експеримен-
тально перевірено систему професійного розвитку вчителів фі-
зичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти,
що представлена в моделі, яка викликана потребами суспільства
та вимогами роботодавців щодо професійного зростання вчителів
фізичної культури в неперервній освіті впродовж життя. Пред-
ставлено модель системи професійного розвитку вчителів фізич-
ної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти, яка
репрезентована цільовим, концептуальним, теоретико-змістов-
ним, організаційно-розвивальним та оцінювально-результатив-
ним блоками. Визначено структуру професійного розвитку вчи-
телів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної
освіти, яка містить такі компоненти, як: мотиваційний, гностич-
ний, діяльнісний, особистісний. Розроблено методики реалізації
педагогічних умов професійного розвитку вчителів фізичної ку-
льтури в умовах післядипломної педагогічної освіти. Створено
діагностичний інструментарій для оцінювання рівнів готовності
вчителів фізичної культури до надання освітніх послуг, який
містить: комплекс діагностичних методик, критерії (мотивацій-
но-аксіологічний, когнітивно-інтелектуальний, конструктивно-ді-
яльнісний, персоналізовано-особистісний), показники та рівні.
Подано авторські тлумачення понять «післядипломна педагогіч-
на освіта вчителів фізичної культури», «професійний розвиток
вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогіч-
ної освіти», «професійна компетентність вчителів фізичної куль-
тури», «професійна підготовка вчителів фізичної культури»,
«готовність вчителів фізичної культури до надання освітніх по-
слуг», «акмеосаморозвиток». Доведено ефективність системи
професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах піс-
лядипломної педагогічної освіти.

Шифр НБУВ: РА445717
2.Ч.1213. Теоретичні і методичні основи професійного са-

мовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін:
автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / В. М. Плющ;
Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винни-
ченка. – Кропивницький, 2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто професійну підготовку майбутніх учителів природ-
ничих дисциплін у закладах вищої освіти. Застосовано методи:
теоретичні – аналіз, синтез та узагальнення наукових дослі-
джень у галузі філософії, психології, педагогіки та методики
професійного навчання, зокрема нормативних документів, кон-
цепцій; наукової та науково-методичної літератури, довідкової
літератури; емпіричні – праксиметричні (вивчення та аналіз
педагогічного досвіду, навчальних планів, програм підготовки
майбутніх учителів природничих дисциплін); анкетування, бесі-
да, тестування – для виявлення чинників професійного само-
вдосконалення та проблем підготовки майбутніх учителів при-

родничих дисциплін: статистичні – для оброблення, представ-
лення та перевірки результатів експериментального досліджен-
ня, оцінювання достовірності відмінностей показників контроль-
них та експериментальних груп, графічні – для наочного по-
дання результатів експериментальної роботи в графічних зобра-
женнях і табличних формах; діаграма Парето – для встанов-
лення причинно-наслідкових зв’язків між чинниками професій-
ного самовдосконалення. Визначено поняття «професійне само-
вдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін» як
зумовлена соціально-педагогічними вимогами до професії само-
стійна інтегративна діяльність, компонентами якої є самоактуалі-
зація (потреба реалізації своїх можливостей), самоосвіта (удо-
сконалення професійно необхідних знань, умінь та навичок) та
самопізнання (співставлення власних можливостей з вимогами
професії); як процес передбачає взаємозумовленість самоуправ-
ління та управління з боку освітнього процесу; як результат,
відображає готовність майбутнього вчителя до професійного са-
мовдосконалення. Обгрунтовано концепцію професійного само-
вдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін. Роз-
роблено, теоретично обгрунтовано й експериментально перевіре-
но модель професійного самовдосконалення майбутніх учителів
природничих дисциплін, яка містить цільовий, організаційно-
змістовний, оцінно-результативний блоки. Визначено критерії
(мотиваційно-ціннісний, інформаційно-пізнавальний, технологіч-
ний та оцінний) та показники, що відповідають компонентам
професійного самовдосконалення, охарактеризовано рівні дослі-
джуваного феномену: низький, середній, високий та деталізова-
но структуру рівнів. Розроблено навчально-методичне забезпе-
чення професійного самовдосконалення майбутніх учителів при-
родничих дисциплін, що складається з комплексу освітніх тех-
нологій та методики їх реалізації.

Шифр НБУВ: РА445730
2.Ч.1214. Теорія і практика професійної підготовки майбут-

ніх учителів початкової школи в університетах Великої Бри-
танії: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Т. С. Зороч-
кіна; Хмельницький Нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. –
40 с.: рис. – укp.

Виконано цілісний системний порівняльно-педагогічний аналіз
проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в уні-
верситетах Великої Британії. Простежено сучасні тенденції роз-
витку педагогічної освіти у британському досвіді з урахуванням
історичних, культурних, політичних, освітніх детермінант. Об-
грунтовано теоретичні засади професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи у британському досвіді (концепції,
теорії, наукові підходи). Виявлено вплив європейської освітньої
політики та євроінтеграційних процесів на якість професійної
підготовки майбутніх учителів початкової школи у Великій Бри-
танії. Охарактеризовано особливості професійної підготовки
майбутніх учителів початкової школи у Великій Британії: зако-
нодавчо-нормативне регулювання, стандартизація педагогічної
освіти, трансдисциплінарність змісту підготовки, диверситивна
рефлексивна практико-орієнтована підготовка, дослідницько-ба-
зована діяльність на засадах міждисциплінарності; варіативність
і контекстність форм, методів і технологій навчання; модуляри-
зація та індивідуалізація навчання; гнучкість системних зв’язків
зі стейкхолдерами, взаємозв’язок навчання з активною самоосві-
тою та саморозвитком; активне впровадження різних моделей
суб’єкт-суб’єктних відносин на основі співпраці та партнерства;
забезпечення прозорого моніторингу якості діагностування інте-
лектуальних можливостей вступників та академічних результа-
тів; задоволення науково-пізнавальних потреб та інтересів сту-
дентів; створення відповідних умов для розвитку педагогічного
лідерства. Здійснено порівняльно-педагогічний аналіз професій-
ної підготовки майбутніх учителів початкової школи в універси-
тетах Великої Британії та України. Обгрунтовано можливості
використання конструктивних ідей британського досвіду для
розвитку й удосконалення професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи в Україні. Конструктивні ідеї британ-
ського досвіду відображено у розробленому навчально-методич-
ному забезпеченні.

Шифр НБУВ: РА445037
2.Ч.1215. Теорія і практика формування професійної готов-

ності майбутніх учителів до використання хмарних технологій
у навчально-виховному процесі: автореф. дис. ... д-ра пед.
наук: 13.00.04 / Н. А. Хміль; Донбаський державний педаго-
гічний університет. – Слов’янськ, 2021. – 40 с.: рис. – укp.

Наведено цілісне та системне дослідження теоретичних засад
і практичного вирішення проблеми формування професійної го-
товності майбутніх учителів до використання хмаринних техно-
логій (ХТ) в освітньому процесі. На підставі аналізу наукової
педагогічної літератури висвітлено стан дослідження проблеми
формування професійної готовності майбутніх учителів до вико-
ристання ХТ в освітньому процесі. Репрезентовано зарубіжний
досвід упровадження ХТ в освітній процес і досвід професійної
підготовки майбутніх учителів до їх застосування в освітньому
процесі. Обгрунтовано методологічну стратегію наукового пошу-
ку вирішення досліджуваної проблеми. Розкрито суть ХТ, ви-
значено їх роль в освіті. Розглянуто можливості їх використання
в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти та в
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професійній підготовці майбутніх учителів. Обгрунтовано, що
ХТ в освітньому процесі виконують різні функції, зокрема ди-
дактичні, функції інтенсифікації освітнього процесу, функції ор-
ганізації навчальної діяльності та управління нею. Запропонова-
но класифікацію хмаринних сервісів за педагогічними можли-
востями, які вони реалізують в освітньому процесі. Сформульо-
вано визначення професійної готовності майбутніх учителів до
використання ХТ в освітньому процесі, визначено та охаракте-
ризовано її структурні компоненти.

Шифр НБУВ: РА448476
2.Ч.1216. Формування готовності майбутніх учителів почат-

кових класів до виховання культури гендерних відносин у
молодших школярів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04
/ О. О. Ільїна; Українська інженерно-педагогічна академія. –
Харків, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Визначено суть і структурні компоненти готовності майбутніх
учителів початкових класів до виховання культури гендерних
відносин у молодших школярів (мотиваційний, когнітивний, по-
ведінковий, особистісний). Теоретично обгрунтовано структурно-
функціональну модель формування готовності майбутніх учите-
лів початкових класів до виховання культури гендерних відно-
син у молодших школярів, яка складається з концептуально-ці-
льового, змістовного, організаційного, методичного, контрольно-
оцінного, результативного блоків. Визначено педагогічні умови
її формування; уточнено критерії, показники, рівні сформовано-
сті готовності майбутніх учителів початкових класів до вихован-
ня культури гендерних відносин у молодших школярів. Зазна-
чено, що результати експерименту підтверджують дієвість педа-
гогічних умов формування готовності майбутніх учителів почат-
кових класів до виховання культури гендерних відносин у мо-
лодших школярів.

Шифр НБУВ: РА448590
2.Ч.1217. Формування творчих якостей майбутніх вихова-

телів закладів дошкільної освіти у процесі професійної підго-
товки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / С. С. Жей-
нова; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельниць-
кого. – Мелітополь, 2020. – 23 с.: рис., табл. – укp.

Здійснено теоретичне обгрунтування й експериментальне до-
слідження проблеми формування творчих якостей майбутніх ви-
хователів закладів дошкільної освіти у процесі професійної під-
готовки. Визначено основні методологічні підходи (системний,
діяльнісний, особистісний, компетентнісний, індивідуальний,
міждисциплінарний, евристичний), проаналізовано стан розроб-
леності проблеми у філософії, психології, педагогіці. Уточнено
суть поняття «творчі якості вихователя закладу дошкільної осві-
ти». Встановлено структурні компоненти, розкрито критерії, по-
казники та схарактеризовано рівні сформованості творчих якос-
тей вихователів закладів дошкільної освіти у процесі професій-
ної підготовки. Визначено педагогічні умови, розроблено й екс-
периментально перевірено методику формування творчих якос-
тей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі
професійної підготовки. Зокрема доповнено зміст навчальних
дисциплін «Педагогіка дошкільної освіти», «Образотворче мис-
тецтво в закладі дошкільної освіти», «Теорія та технологія роз-
витку дитячої художньої творчості» новими темами та відомостя-
ми, розроблено й упроваджено спецкурс «Формування творчих
якостей майбутніх вихователів». Урізноманітнено форми органі-
зації навчання: круглий стіл «Творчий вихователь», творча май-
стерня «Яскраве сонце творчості», науково-методичний семінар
«Творчий Світ навиворіт», майстер-клас «До творчості у гості
або на постійне місце проживання», тренінгові заняття, лекції-
диспути. Модернізовано методи професійної підготовки студен-
тів спеціальності 012 Дошкільна освіта, а саме: метод актуаліза-
ції обізнаності в питаннях самопізнання творчих якостей, проєк-
ції творчих якостей в уявну майбутню професійну діяльність,
актуалізації творчих вправ, творчого перевтілення та інтерактив-
ні методи «Офіс пані Творчості», «Shelf-idea», «Creative-shop».
Використано інформаційні платформи «Word Art» і «Pinterest»
та розроблено методичні матеріали «Барви творчих думок»,
«Творчі якості на дотик», «Фрагменти творчості».

Шифр НБУВ: РА445186
2.Ч.1218. Формування толерантності майбутніх учителів

початкових класів на засадах культурологічного підходу: ав-
тореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / К. С. Гнатовська;
Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків,
2021. – 20 с.: табл. – укp.

Розглянуто професійну підготовку майбутніх учителів почат-
кових класів. Теоретично обгрунтовано та експериментально пе-
ревірено педагогічні умови формування толерантності майбутніх
учителів початкових класів на засадах культурологічного підхо-
ду. Зазначено методи – теоретичні, емпіричні, математичної
статистики. Уперше обгрунтовано та експериментально перевіре-
но педагогічні умови та модель формування толерантності май-
бутніх учителів початкових класів; визначено критерії, показни-
ки та рівні сформованості толерантності на засадах культуроло-
гічного підходу; упроваджено в освітній процес дисципліну за
вибором «Основи формування толерантності вчителя»; уточнено
суть понять «толерантність майбутнього вчителя початкових кла-
сів», «формування толерантності як професійної якості на заса-

дах культурологічного підходу»; удосконалено науково-методич-
не забезпечення дисциплін із формування толерантності майбут-
ніх учителів початкових класів; подальшого розвитку набули
наукові уявлення про зміст професійної підготовки майбутніх
учителів початкових класів. Матеріали дослідження можуть ви-
користовуватися у професійній підготовці майбутніх учителів
початкових класів у закладах вищої освіти для оновлення змісту
лекційних і практичних занять; в організації педагогічної прак-
тики; під час написання курсових і магістерських робіт; у роз-
робці освітніх програм; у створенні навчальних посібників; у
системі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації вчите-
лів початкової школи.

Шифр НБУВ: РА448756
Див. також: 2.Ч.1077, 2.Ч.1203-2.Ч.1205

Фізична культура та спорт

2.Ч.1219. Використання спеціалізованих легкоатлетичних бі-
гових і стрибкових вправ для формування фізичної та техні-
ко-тактичної підготовленості юних футболістів 13 –  14 років
різного ігрового амплуа: автореф. дис. ... канд. наук з фіз.
виховання та спорту / Я. Б. Крайник; Харківська державна
академія фізичної культури. – Харків, 2020. – 24 с.:
табл. – укp.

Розроблено методичні основи використання легкоатлетичних
бігових і стрибкових вправ для удосконалення фізичної та тех-
нічної підготовки юних футболістів віком 13 – 14 років різного
ігрового амплуа. Застосовано такі методи дослідження: теоретич-
ний аналіз і узагальнення науково-методичних літературних
джерел, пошук і використання інформації у глобальній комп’ю-
терній мережі Інтернет; педагогічні методи дослідження (спосте-
реження, анкетування, хронометрування);. аналіз відеоматері-
алів змагальної діяльності юних футболістів; тести з використан-
ням морфофункціональних показників; тести визначення показ-
ників фізичної та технічної підготовленості юних футболістів;
педагогічний експеримент; методи математичної статистики.
Вперше розроблено програми тренувань з використанням спеціа-
лізованих легкоатлетичних бігових і стрибкових вправ для юних
футболістів віком 13 – 14 років з урахуванням різних ігрових
амплуа. Встановлено кількісні та якісні показники техніко-так-
тичних дій юних футболістів віком 13 – 14 років різних ігро-
вих амплуа під впливом занять за програмою ДЮСШ. Визначе-
но влив тренувального процесу за програмою ДЮСШ на функ-
ціональні та нейродинамічні показники юних футболістів віком
13 – 14 років різного ігрового амплуа. Встановлено кореляцій-
ний взаємозв’язок між кількісними та якісними показниками
виконання техніко-тактичних дій під час гри юних футболістів
віком 13 – 14 років різного ігрового амплуа. Експериментально
доведено, що використання спеціальних легкоатлетичних бігових
та стрибкових вправ позитивно впливає на підвищення кількості
та якості рухових та техніко-тактичних дій юних футболістів
віком 13 – 14 років різного ігрового амплуа. 

Шифр НБУВ: РА445639
2.Ч.1220. Засвоєння та подальше удосконалення ударів

ногами в системі річної підготовки юних таеквондистів 11 –
12 років: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та
спорту: 24.00.01 / Р. А. Арканія; Харківська державна акаде-
мія фізичної культури. – Харків, 2020. – 23 с.: табл. – укp.

Увагу приділено розробці програми тренувань юних таеквон-
дистів віком 11 – 12 років з урахуванням засвоєння та удоско-
налення ударних рухів ногами з обертанням і без обертання
протягом річного макроциклу. Здійснено визначення біомеханіч-
них параметрів техніки ударних рухів ногами з обертом і без
оберту та фізичних якостей необхідних для їх виконання. Ви-
значено рівень рухових якостей і морфофункціональних показ-
ників та їх кореляційний взаємозв’язок з виконанням елементів
техніки таеквондо під впливом навантажень за програмою
ДЮСШ. Написано комп’ютерну програму «АТАКА», на основі
якої досліджено техніку атакувальних дій. Розроблено експери-
ментальну методику тренувань з засвоєння та вдосконалення
технічних дій юних таеквондистів віком 11 – 12 років, яка
включає 2 етапи: на першому визначено рівень розвитку рухо-
вих якостей, необхідних для засвоєння елементів техніки таек-
вондо та здійснено розробку комплексів вправ для підвищення
їх рівня; на другому здійснено розробку та впровадження алго-
ритмів рішення техніко-тактичних дій, які передбачають такі
етапи алгоритму: І – вихід від атаки й контратака, ІІ – бло-
кування атаки й контратака, ІІІ – випередження атаки на ата-
ку. Зазначено, що проведені дослідження свідчать про ефектив-
ність використання експериментальної методики навчання й удо-
сконалення техніки ударів в системі річної підготовки юних та-
еквондистів віком 11 – 12 років.

Шифр НБУВ: РА445638
2.Ч.1221. Міжнаціональні відносини в Україні у XX –  на

початку XXI ст. Західні Землі: монографія / ред.: І. Патер;
упоряд.: М. Романюк; НАН України, Інститут українознавства
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імені І. Крип’якевича. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Кри-
п’якевича НАН України, 2020. – 693 с. – укp.

Проаналізовано національні відносини на західноукраїнських
землях доби визвольних змагань у першій половині XX ст.,
практику міжнаціональних відносин у роки Другої світової вій-
ни, особливості їх розвитку в західних областях України в дру-
гій половині XX – на початку XXI ст. Головну увагу зосере-
джено на характеристиці українсько-польських, українсько-чесь-
ких, українсько-угорських, українсько-єврейських відносин.
Розкрито значення національного питання в діяльності політич-
них і громадських організацій, у політичних, соціально-еконо-
мічних, культурно-освітніх трансформаціях західних земель Ук-
раїни в досліджуваний період.

Шифр НБУВ: ВА852458
2.Ч.1222. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність у похи-

лому віці: монографія / А. В. Гакман; Чернівецький нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія
Федьковича: Рута, 2021. – 359 с.: рис., табл. – Бібліогр.:
с. 312-359. – укp.

Розглянуто теоретико-методологічні засади рекреаційно-оздо-
ровчої діяльності осіб похилого віку. Охарактеризовано підходи
до визначення суті базових категорій активного старіння насе-
лення України. На основі експериментальних даних сформульо-
вано концептуально-методологічні положення стосовно рекре-
аційно-оздоровчої діяльності осіб похилого віку, що може слугу-
вати теоретичним і технологічним підгрунтям для ефективного
вирішення проблеми підняття рівня залучення осіб похилого
віку до рухової активності задля підвищення тривалості та якос-
ті життя.

Шифр НБУВ: ВА852461
2.Ч.1223. Основи тактичної підготовки у футболі: навч.

посіб. / уклад.: М. М. Осадець, М. Ю. Байдюк; Чернівець-
кий нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Чернівец.
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича: Рута, 2021. – 103 с. –
Бібліогр.: с. 103. – укp.

Висвітлено теоретичні та практичні питання тренерської діяль-
ності у сфері футболу. Описано основні аспекти тактичної під-
готовки футболістів, елементи тактики, ігрові комбінації, тактич-
ні дії при атаці та обороні, тактичні завдання та обов’язки
гравців на різних позиціях та інші компоненти гри, що тісно
взаємодіють із тактикою.

Шифр НБУВ: ВА852467
2.Ч.1224. Побудова фітнес-програми з елементами спортив-

них танців для дітей старшого дошкільного віку: автореф.
дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02
/ А. О. Чеверда; Нац. ун-т фізичного виховання і спорту
України. – Київ, 2021. – 23 с.: рис. – укp.

Науково обгрунтовано, розроблено та перевірено ефективність
фітнес-програми для дітей старшого дошкільного віку з елемен-
тами спортивних танців, спрямованої на підвищення показників
їх фізичного стану, яка містить п’ять блоків (хореографічний,
коригувальний, ігровий, танцювальний і змагальний). Установ-
лено передумови залучення дітей дошкільного віку до занять
дитячим фітнесом з елементами спортивних танців (здоров’язбе-
режувальні, естетичні, соціальні й особистісні). Визначено чин-
ники, що заважають ефективній оздоровчій діяльності дітей
старшого дошкільного віку, основними з яких є надмірні фізичні
навантаження, неналежне програмно-методичне забезпечення за-
нять з елементами спортивних танців. Ефективність запропоно-
ваної програми доведено за результатами перетворювального пе-
дагогічного експерименту за показниками фізичного стану дітей
старшого дошкільного віку.

Шифр НБУВ: РА448272
2.Ч.1225. Психофізіологічні критерії прояву успішності при

формуванні хореографічних навичок юними спортсменами :
автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01
/ В. В. Мишко; Нац. ун-т фізичного виховання і спорту Ук-
раїни. – Київ, 2021. – 19 с.: рис., табл. – укp.

Визначено критерії успішності у процесі формуванні технічної
майстерності у танцювальному спорті, яка обумовлена оптиміза-
цією психоемоційного стану та швидкістю сприйняття і перероб-
ки зорової інформації. Найбільш важливою та інформативною
когнітивною характеристикою у спортивних танцях була виявле-
на вербальна сфера сприйняття та переробки інформації. Роз-
роблено математичну модель, що складалась із вагових внесків
кожного з інформативних показників, відповідальних за успіш-
ність засвоєння хореографічних навичок юних танцюристів за-
лежно від прояву успішності у формуванні складних хореогра-
фічних навичок. Окрім того, доповнено та розширено уявлення
про шляхи формування рівня успішності в спортивних танцях
із урахуванням психофізіологічних критеріїв юних танцюристів.

Шифр НБУВ: РА448773
2.Ч.1226. Розвиток кінезіологічної компетентності майбут-

ніх фахівців фізичної культури і спорту на засадах диферен-
ційованого підходу: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04
/ А. Д. Красілов; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Мака-
ренка. – Суми, 2020. – 20 с.: рис. – укp.

Розглянуто процес професійної підготовки майбутніх фахівців
фізичної культури і спорту. Увагу приділено теоретичному об-

грунтуванню, розробці та експериментальній перевірці педагогіч-
них умов розвитку кінезіологічної компетентності майбутніх фа-
хівців фізичної культури та спорту на засадах диференційовано-
го підходу. Вперше визначено та науково обгрунтовано педаго-
гічні умови розвитку кінезіологічної компетентності майбутніх
фахівців з фізичної культури і спорту на засадах диференційо-
ваного підходу: стимулювання мотивації до розвитку рухових
якостей через організацію систематичного відкритого моніторин-
гу індивідуальних досягнень кожного; поєднання індивідуально-
го характеру засвоєння кінезіологічних знань з колективною ор-
ганізацією навчальної діяльності студентів через диференціацію
змісту навчання; інтеграція інноваційних видів рухової активно-
сті та варіативних дидактичних матеріалів через індивідуаліза-
цію навчально-тренувального процесу. Розроблено і теоретично
обгрунтовано модель розвитку кінезіологічної компетентності
майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту на засадах
диференційованого підходу, яка грунтується на сукупності за-
гальнодидактичних і специфічних принципів, спирається на ви-
значенні педагогічні умови та передбачає удосконалення змісту
професійної підготовки через використання форм, методів і за-
собів навчання, що враховують біологічні, гендерні, соціальні,
анатомічні, фізіологічні, фізичні і психологічні характеристики
особи та групи в цілому. Уточнено сутнісні характеристики по-
нять «кінезіологічна компетентність майбутніх фахівців фізичної
культури і спорту», «диференційований підхід у розвитку кіне-
зіологічної компетентності майбутніх фахівців ФКіС», «розви-
ток кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної
культури і спорту». Описано структуру кінезіологічної компе-
тентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у
єдності мотиваційного, діяльнісно-когнітивного та рефлексивно-
го компонентів. Розроблено діагностичний інструментарій для
оцінювання рівнів (низький, середній, високий) розвитку кіне-
зіологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури
і спорту, який містить критерії (потребовий, практично-предмет-
ний і поведінковий) та показники (потреба розвитку кінезіологіч-
ної компетентності, обсяг кінезіологічних знань, рівень кінезіоло-
гічних умінь, методичні навички розвитку кінезіологічних умінь,
рефлексія) з відповідним комплексом діагностичних методик.

Шифр НБУВ: РА445627
2.Ч.1227. Система забезпечення якості професійної підго-

товки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культу-
ри: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Ю. В. Дутчак;
нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2021. –
40 с.: рис., табл. – укp.

Розкрито проблему забезпечення якості професійної підготов-
ки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури.
Введено в науковий обіг в авторському тлумаченні поняття «за-
безпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів
середньої освіти з фізичної культури». Розроблено й експери-
ментально перевірено систему забезпечення якості професійної
підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної куль-
тури, яка складається з авторської концепції забезпечення якості
професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з
фізичної культури, моделі системи у вигляді цільового, змісто-
вого (теоретичної, практичної, науково-дослідної складової),
теоретико-методологічного, технологічного (підсистеми забезпе-
чення якості професійної підготовки та підсистеми формування
професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти
з фізичної культури), критеріально-оцінювального блоків і ди-
дактичного забезпечення професійної підготовки майбутніх ма-
гістрів середньої освіти з фізичної культури. Виявлено та теоре-
тично обгрунтовано педагогічні умови забезпечення якості про-
фесійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фі-
зичної культури (гарантування якості освітньо-професійної про-
грами та змістового наповнення освітніх компонент на основі
взаємодії закладу вищої освіти зі стейкхолдерами; забезпечення
якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти на основі
використання інтерактивних методів навчання; розвиток ціннісних
орієнтацій майбутніх магістрів до ефективної педагогічної діяльно-
сті у процесі проведення практик і науково-дослідної роботи).

Шифр НБУВ: РА448975
2.Ч.1228. Тенденції розвитку туристичної освіти у вищих

навчальних закладах німецькомовних країн Західної Європи:
автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / О. О. Самохвал;
Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. –
Вінниця, 2020. – 42 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто теоретико-методологічні засади розвитку систем
неперервної туристичної освіти в німецькомовних країнах Захід-
ної Європи, проаналізовано їх становлення та розвиток. Визна-
чено специфічні внутрішні національні, зовнішні загальноєвро-
пейські та світові чинники, що зумовили формування концепції
туристичної освіти в цих країнах. Досліджено особливості фор-
мування концепції неперервної туристичної освіти в Німеччині,
Австрії, Швейцарії, Люксембургу та Ліхтенштейну в умовах за-
кономірного структурування, функціонування, еволюції турис-
тичної освіти на основі цілісного аналізу педагогічних, політич-
них та економічних процесів. Обгрунтовано періодизацію ста-
новлення та розвитку неперервної туристичної освіти в європей-
ських країнах, яка охоплює три основних етапи (формуючий,
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організаційний, новітній). Сформульовано напрями імплемента-
ції досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців туристич-
ної галузі у ЗВО німецькомовних країн Західної Європи в сис-
тему туристичної освіти України.

Шифр НБУВ: РА445058
2.Ч.1229. Теоретичні і методичні засади формування про-

фесійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури:
автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Н. Г. Денисенко;
нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2021. –
43 с.: рис. – укp.

Розкрито проблеми формування професійної мобільності май-
бутніх учителів фізичної культури. Вперше науково обгрунтова-
но теоретичні та методичні засади формування професійної мо-
більності майбутніх учителів фізичної культури. Розроблено й
експериментально перевірено систему формування професійної
мобільності майбутніх учителів фізичної культури, подану у ви-
гляді багатовекторної моделі, яка складається з цільового, тео-
ретичного, змістового, організаційно-діяльнісного та діагностич-
но-результативного блоків. Розроблено авторську концепцію
формування професійної мобільності майбутніх учителів фізич-
ної культури. Виявлено та теоретично обгрунтовано організацій-
но-педагогічні умови формування професійної мобільності май-
бутніх учителів фізичної культури: оновлення змістового напов-
нення освітніх компонентів, визначених освітньо-професійною
програмою 014 «Середня освіта (Фізична культура)» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти з урахуванням специфіки
майбутньої педагогічної діяльності; створення STEAM-освітнього
професійно-орієнтованого середовища у закладі вищої освіти,
наближеного до реального освітнього процесу в Новій україн-
ській школі; розвиток гнучких навичок (SoftSkills) майбутніх
учителів фізичної культури у процесі проведення педагогічної
практики; реалізація творчих здібностей майбутніх учителів фі-
зичної культури шляхом участі у науково-дослідній роботі.

Шифр НБУВ: РА448659
2.Ч.1230. Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина:

нейрореабілітація: нац. підруч.: [для студентів та лікарів].
Т. 2 / В. М. Сокрут, О. В. Синяченко, О. П. Сокрут,
Б. Б. Івнєв, І. Р. Мисула, Д. В. Попович, О. В. Поканевич,
Л. А. Алексєєва, В. М. Попов, С. В. Селезньова, В. І. Тара-
сова, Г. П. Сябренко, Г. М. Сухомлин, М. В. Сокрут,
І. П. Іващук, А. Ю. Петренко; ред.: В. М. Сокрут; Всеукра-
їнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів, Асоціація спор-
тивної медицини України, Донецький національний медичний
університет, Тернопільський національний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського, Київський медичний університет. –
Слов’янськ; Тернопіль; Київ, 2020. – 337, [2] с.: іл., рис. –
Бібліогр.: с. 334-337. – укp.

Висвітлено стандарти та програми медичної реабілітації хво-
рих на ішемічний та геморагічний інсульт залежно від «вегета-
тивного паспорту», форми артеріальної гіпертензії, коморбідно-
сті та соматогенії на етапах лікувальної допомоги. Розкрито осо-
бливості визначення форми енцефалопатії та інсульту. Наведено
класифікацію енцефалопатії та інсульту. Увагу приділено ліку-
вальному харчуванню, фізіотерапії, голкорефлексотерапії, меха-
нотерапії, медичній і психологічній реабілітації.

Шифр НБУВ: С11809/2
2.Ч.1231. Формування професійної суб’єктності майбутніх

учителів фізичного виховання в процесі фахової підготовки:
автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В. В. Бицюк;
Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2020. –
20 с.: рис., табл. – укp.

Викладено нове вирішення проблеми формування професійної
суб’єктності майбутніх учителів фізичного виховання у процесі
фахової підготовки. Обгрунтовано, що професійна суб’єктність
учителя фізичного виховання – це інтегративна особистісна
якість, що характеризує здатність учителя бути суб’єктом педа-
гогічної діяльності та виражається у спроможності формулювати
її мету згідно із суспільними імперативами, самостійно планува-
ти, виконувати та корегувати дії з досягнення цієї мети, а також
оцінювати результат цих дій, спираючись на власну педагогічну
позицію. Доведено, що педагогічними умовами формування про-
фесійної суб’єктності в майбутніх учителів фізичного виховання
є: вдосконалення освітнього процесу впровадженням змістових
модулів навчальних дисциплін; формування адекватних уявлень
про суть і закономірності набуття особистістю професійної су-
б’єктності на аудиторних заняттях; формування під час навчаль-
них практик і спортивно-педагогічного вдосконалення образу
професійного майбутнього; створення рефлексивного середовища
в науково-дослідній роботі та на практично орієнтованих лабо-
раторних заняттях; заохочення майбутніх учителів фізичного ви-
ховання до вільного самовираження особистості в позааудитор-
ний час; упровадження в освітній процес методики оцінювання
рівня професійної суб’єктності майбутніх учителів фізичного ви-
ховання. Подано авторську модель формування професійної
суб’єктності майбутніх учителів фізичного виховання, яка міс-
тить цільовий, процесуальний і результативний блоки. Проана-
лізовано результати експериментальних досліджень.

Шифр НБУВ: РА450372
Див. також: 2.Ц.949, 2.Ч.1234-2.Ч.1237

Теорія та методика фізичного виховання

2.Ч.1232. Методичні засади формування здоров’язбережу-
вальної компетентності студентів вищих технічних навчальних
закладів: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02
/ Д. Г. Оленєв; нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. –
Київ, 2020. – 40 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено актуальні проблеми формування здоров’язбережу-
вальної компетентності студентів вищих технічних навчальних
закладів не лише у процесі фізичного виховання, але й загалом,
під час одержання освітніх послуг. Розкрито зміст і структуру
формування та методики використання здоров’язбережувальної
компетентності у процесі фізичного виховання студентів вищих
технічних навчальних закладів інформаційно-комунікаційних
спеціальностей, її теоретико-методологічні підходи, принципи,
форми, методи та засоби. Розроблено концепцію системи здо-
ров’язбережувальної компетентності у процесі фізичного вихо-
вання студентської молоді на основі індивідуального підходу, а
також послідовності і неперервності її застосування, в якій вио-
кремлено й охарактеризовано загальнодидактичні та спеціальні
принципи. Визначено, експериментально перевірено та згрупова-
но педагогічні умови, зокрема: організаційно-педагогічні, дидак-
тичні та психолого-педагогічні. Згідно кореляційного аналізу ви-
значено показники, що найбільш характеризують рівень фізич-
ної підготовленості та показники біологічного віку студентів.
Науково обгрунтовано, розроблено й експериментально перевіре-
но модель застосування здоров’язбережувальної компетентності
у процесі фізичного виховання студентів, який включає методо-
логічно-цільовий, змістово-процесуальний та діагностично-ре-
зультативний розділи і грунтується на методології системного,
синергетичного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого, інтегра-
тивно-інноваційного та компетентнісного підходів.

Шифр НБУВ: РА445618
2.Ч.1233. Формування культури здоров’я майбутніх фахів-

ців економічних спеціальностей у процесі прикладної фізичної
підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04
/ А. І. Кубатко; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макарен-
ка. – Суми, 2020. – 20 с.: рис. – укp.

Розкрито процес професійної підготовки майбутніх фахівців
економічних спеціальностей. Уперше теоретично обгрунтовано,
розроблено й експериментально перевірено модель формування
культури здоров’я фахівців економічних спеціальностей у про-
цесі прикладної фізичної підготовки як відкриту динамічну сис-
тему, що включає аналітико-методологічний (соціальне замов-
лення, мета, завдання, підходи, принципи), організаційний (пе-
дагогічні умови, зміст, форми, методи й засоби) та результатив-
ний (компоненти, критерії, показники, рівні, результат) блоки.
Розроблено критерії (аксіологічний, гносеологічно-діяльнісний
та поведінковий), показники (мотивація здорового способу жит-
тя; обізнаність у сфері культури здоров’я; уміння оцінити стан
здоров’я; фізкультурно-оздоровчі вміння; емоційно-вольова ре-
гуляція; прагнення до саморозвитку), за якими схарактеризова-
но рівні (пасивний, елементарний, базовий, високий) сформова-
ності культури здоров’я фахівців економічних спеціальностей у
процесі прикладної фізичної підготовки. Визначено педагогічні
умови формування культури здоров’я фахівців економічних спе-
ціальностей у процесі прикладної фізичної підготовки (форму-
вання ціннісного ставлення до власного здоров’я через урахуван-
ня біологічних (генетичні), фізичних (зовнішнє середовище),
соціальних (оточення, умови життя, професійна діяльність) та
індивідуальних (шкідливі звички, харчування, особиста гігієна,
фізичні навантаження, режим праці й відпочинку тощо) чинни-
ків; розвиток навичок подолання негативних впливів на здоров’я
у професійній сфері (стресові ситуації, розумова втома, пере-
втомлюваність, низька рухова активність тощо); сприяння реф-
лексії, самоконтролю і самооцінці культури здоров’я). Уточнено
поняття «культура здоров’я майбутніх фахівців економічних
спеціальностей» та «формування культури здоров’я майбутніх
фахівців економічних спеціальностей у процесі прикладної фі-
зичної підготовки».

Шифр НБУВ: РА445631
Див. також: 2.Ц.948, 2.Ч.1235

Система фізичного виховання

2.Ч.1234. Ефективність застосування варіативного модуля
спортивної боротьби у фізичному вихованні учнів старшого
шкільного віку: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання
та спорту: 24.00.02 / Ю. А. Ткач; Львівський державний уні-
верситет фізичної культури імені Івана Боберського. – Львів,
2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Представлено зміст фізичного виховання учнів старших класів
закладів загальної середньої освіти. Визначено ефективність за-
стосування варіативного модуля спортивної боротьби в фізично-
му вихованні учнів старших класів. Подано теоретичний аналіз
та узагальнення наукової інформації, опитування, аналіз доку-
ментальних матеріалів, педагогічне спостереження та тестування,
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педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Об-
грунтовано структуру та зміст варіативного модуля «Спортивна
боротьба» для використання в урочних формах фізичного вихо-
вання учнів старших класів закладів загальної середньої освіти.
З’ясовано ефективність використання засобів боротьби у фізич-
ному вихованні учнів (хлопців та дівчат) 10-х та 11-х класів
закладів загальної середньої освіти; удосконалено дані про фі-
зичну підготовленість учнів старших класів закладів загальної
середньої освіти; номенклатуру варіативних модулів для забез-
печення розв’язання базових завдань фізичного виховання в за-
кладах загальної середньої освіти; набули подальшого розвитку
наукові дані про ставлення вчителів із фізичної культури до
структури та змісту фізичного виховання в закладах загальної
середньої освіти; дані про особливості реалізації фізичного ви-
ховання в закладах загальної середньої освіти під час роботи з
учнями старших класів. Розроблено апробації структури та зміс-
ту варіативного модуля «Спортивна боротьба», що відповідає
основним завданням та принципу варіативності фізичного вихо-
вання учнів старших класів закладів загальної середньої освіти;
вивчено ставлення викладачів фізичної культури до структури
та змісту фізичного виховання в закладах загальної середньої
освіти; встановлено дані рухової підготовленості учнів 10-х –
11-х класів.

Шифр НБУВ: РА448741
2.Ч.1235. Методика навчання техніки фізичних вправ сту-

дентів з порушеннями слуху в інклюзивному закладі вищої
освіти: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / М. П. Жи-
товоз; Нац. ун-т «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевчен-
ка». – Чернігів, 2021. – 20 с.: рис. – укp.

Увагу приділено питанню впровадження в освітній процес фі-
зичного виховання ЗВО індивідуально-орієнтовану методику ак-
центованого навчання техніки фізичних вправ, що рунтується на
використанні спортивних технологій (на прикладі спортивної бо-
ротьби), як ефективного резерву підвищення рівня здоров’я та
психофізичної підготовленості студентів із порушеннями слуху.
Доповнено рішення проблеми фізичного виховання студентів із
порушеннями слуху в інклюзивному ЗВО, зокрема, про застосу-
вання спортивних технологій на заняттях фізичного виховання
для вдосконалення навчального процесу з фізичного виховання,
покращення рівнів фізичного розвитку та фізичної підготовлено-
сті, здоров’я в цілому впродовж всього періоду навчання. Вра-
ховано компенсаторні можливості рухового аналізатора при на-
вчанні техніки фізичних вправ на заняттях фізичного вихован-
ня, секційних заняттях з обраного виду спорту. Запропоновано
новий організаційно-педагогічний підхід до навчання техніки фі-
зичних вправ, де акцентовано увагу визначення оптимальної тех-
нічної дії, її правильний образ, еталонної орієнтованої основи,
що побудована на основі кількісно-якісного аналізу кінематичної
та динамічної структури цієї дії. Розроблено й упроваджено у
практику структурно-логічну схему методики акцентованого на-
вчання техніки фізичних вправ на прикладі базових технічних
прийомів зі спортивної боротьби, а саме: «переведення в партер
ривком за руку», «переведення обертанням («вертушка») захва-
том руки зверху», «кидок підворотом (через спину) із захватом
руки та шиї» та «переворот накатом захватом тулуба».

Шифр НБУВ: РА450365
2.Ч.1236. Методика проведення фізичної культури в спеці-

альних медичних групах: навч.-метод. посіб. / уклад.:
О. Д. Гауряк, Л. Г. Доцюк; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія
Федьковича. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича: Рута, 2021. – 155 с.: табл. – Бібліогр.: с. 154-
155. – укp.

Викладено загальні основи проведення занять із фізичної ку-
льтури в спеціальних медичних групах. Надано характеристику
таких груп і критерії віднесення школярів до спеціальних медич-
них груп. Подано особливості організації та зміст занять із фі-
зичної культури в спеціальних медичних групах. Охарактеризо-
вано особливості методики проведення занять зі школярами, за
станом здоров’я скерованих до спеціальних медичних груп за-
лежно від захворювання.

Шифр НБУВ: ВА852468
2.Ч.1237. Підвищення фізичного стану студенток 18 –

19 років на основі комплексного використання засобів аква-
аеробіки та оздоровчого плавання: автореф. дис. ... канд. наук
з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / О. В. Іванська; При-
дніпровська державна академія фізичної культури і спорту. –
Дніпро, 2021. – 22 с.: рис., табл. – укp.

Вперше обгрунтовано та експериментально доведено ефектив-
ність комплексного використання засобів аквааеробіки й оздо-
ровчого плавання в межах секційних занять зі студентками ві-
ком 18 – 19 років в умовах закладу вищої освіти. Запропоно-
вано авторську програму секційних занять, згідно з якою до
переліку засобів загальної фізичної підготовки включено засоби
аквааеробіки з відповідним перерозподілом обсягу годин на інші
засоби загальної фізичної підготовки (атлетична гімнастика,
степ-аеробіка, кросовий біг), виділено двотижневі субмодулі для
підвищення якості оперативного контролю за поточним фізич-
ним станом студенток, розроблено деталізовану шкалу пульсо-
вих режимів і спеціальні відновлювальні комплекси фізичних

вправ з аквааеробіки. Викладено нові матеріали про вплив фі-
зичних навантажень на функціональний стан організму жінок,
про методичні особливості проведення занять з аквааеробіки й
нові підходи до експрес-оцінки поточного фізичного стану орга-
нізму. Доведено, що впровадження в систему фізичного вихо-
вання студенток закладу вищої освіти експериментальної програ-
ми секційних занять із комплексним використанням засобів ак-
вааеробіки та оздоровчого плавання сприяло суттєвому покра-
щанню фізичного стану дівчат віком 18 – 19 років.

Шифр НБУВ: РА448018
2.Ч.1238. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять:

навч. посіб. / уклад.: С. П. Дудіцька; Чернівецький нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія
Федьковича: Рута, 2021. – 215 с. – Бібліогр.: с. 211-215. – укp.

Узагальнено та систематизовано теоретичні надбання у сфері
фізкультурно-оздоровчих занять і методики фізичного вихован-
ня та спорту. Увагу приділено проблемам теорії та методики
викладання фізкультурно-оздоровчих занять, новітнім технологі-
ям методики фізичного виховання та спорту. Подано інформа-
цію про законодавчі та програмно-нормативні основи фізичного
виховання в Україні. Розкрито особливості використання здо-
ров’яформувальних і здоров’язбережувальних технологій в умо-
вах дошкільного навчального закладу. Описано методику прове-
дення оздоровчої фізичної культури із школярами та студент-
ською молоддю.

Шифр НБУВ: ВА852498
Див. також: 2.Ч.1232-2.Ч.1233

Засоби масової інформації

2.Ч.1239. Довідник медійника: навч. посіб. / уклад.:
Є. О. Кияниця; Київський національний торговельно-економіч-
ний університет. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. –
199 с.: іл. – Бібліогр.: с. 97-99. – укp.

Представлено термінологічний апарат медіаспільноти. Вміще-
но сленгізми, жаргонізми та профільну термінологію зі сфери
журналістики, реклами, зв’язків із громадськістю, психології,
соціології та маркетингу.

Шифр НБУВ: ВА851845
2.Ч.1240. Маскулінні образи в рекламному просторі сучас-

ної медіареальності (на прикладах України та Польщі)
/ М. Слюсар // Укр. полоністика. – 2020. – Вип. 17. –
С. 76-85. – Бібліогр.: 21 назв. – укp.

На основі аналізу рекламного контенту українського та поль-
ського медіапростору визначено основні аспекти продукування
маскулінних образів рекламними засобами. Охарактерезовано
основні культурні стереотипи в зображенні чоловіків, осмислено
роль реклами в сучасному медіа-дискурсі через упровадження
сучасних міфів у медіатексти та продукування міфологем. Роз-
крито інструментальний характер реклами у гендерній комуніка-
ції через утвердження такої форми дискримінаційної реклами за
гендерною ознакою як мачизм.

Шифр НБУВ: Ж24990
2.Ч.1241. Філософія реклами та PR: теорія та практика:

навч. посіб. / Л. А. Васильєва, О. П. Проценко; Нац.
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут». – Харків: ХАІ, 2021. – 119 с.: рис., табл. –
Бібліогр.: с. 116-119. – укp.

Виявлено особливості міждисциплінарного підходу до вивчен-
ня феноменів реклами та Public relation (PR), які інтенсивно
розвиваються у сучасному соціокультурному просторі. Описано
основні теоретичні положення маркетингу, менеджменту, психо-
логії реклами та PR, соціології та соціальної філософії щодо
понять реклами та PR. Обгрунтовано нові питання в межах
практичних технік і технологій під час розгляду PR-проблема-
тики. Розкрито концепцію формування сутнісної природи PR-
менеджера як затребуваного універсального посередника, що
здатен впливати на соціально-інформаційну практику сучасного
суспільства.

Шифр НБУВ: ВА852653
2.Ч.1242. Формування соціально-інформаційної компетент-

ності майбутніх журналістів у закладах вищої освіти Іраку:
автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / М. А. Дж. Аль-
садун; Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків,
2020. – 20 с.: табл. – укp.

Проведено теоретико-експериментальне дослідження проблеми
підвищення рівня сформованості соціально-інформаційної ком-
петентності майбутніх журналістів у закладах вищої освіти Іра-
ку. Уточнено суть, зміст структурних компонентів (мотиваційно-
го, знаннєвого, процесуального, особистісного) соціально-інфор-
маційної компетентності майбутніх журналістів. Обгрунтовано,
розроблено й експериментально перевірено технологію її форму-
вання, яку побудовано на основі активізації освітньої діяльності
студентів в умовах авторського динамічного освітнього сайту.
Зазначена технологія включає три етапи: підготовчо-цільовий,
змістово-формувальний і діагностично-коригувальний. Визначено
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зміст критеріїв (мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльніс-
ного, особистісного) досліджуваної компетентності. На основі їх
використання експериментально доведено дієвість авторської
технології.

Шифр НБУВ: РА445142
Див. також: 2.Ч.1046

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

2.Ч.1243. Аспекти діяльності публічних бібліотек: зб. мате-
ріалів / ред.: Н. М. Синиця, В. В. Маковська; Хмельницька
облдержадміністрація, Хмельницька обласна універсальна на-
укова бібліотека. – Хмельницький: Стрихар А. М., 2020. –
207 с. – укp.

Досліджено проблеми бібліотечного обслуговування громадян
з особливими потребамита та запропоновано шляхи їх вирішен-
ня. Охарактеризовано мовну культуру бібліотекаря як комуніка-
тивну професійну компетенцію. Висвітлено розвиток інновацій-
них складових бібліографічного обслуговування. Досліджено су-
часні форми роботи з періодичними виданнями. Розглянуто ви-
користання мультимедійних технологій в бібліотечній діяльності
з практики впровадження. Охарактеризовано «зелений» туризм
у контексті діяльності публічних бібліотек. Розглянуто поняття
та суть предметизації, а також методику визначення предметних
рубрик по УДК.

Шифр НБУВ: ВА852316
2.Ч.1244. Розвиток особи в процесі суспільної інформати-

зації і трансформації соціокомунікаційних функцій бібліотек:
автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.03,
27.00.01 / С. В. Горова; НАН України, Національна бібліо-
тека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2020. –
32 с. – укp.

Зазначено, що суспільна інформатизація, що активізувалася з
розвитком інформаційного суспільства, зумовила суттєве онов-
лення завдань сучасної бібліотечної сфери. Важливим фактором
зростаючих обсягів нової інформації в обігу стали наслідки ін-
форматизації, пов’язані зі створенням технологічних можливос-
тей, що забезпечують не лише доступ до наявних інформаційних
ресурсів практично всім категоріям громадян, але й створюють
умови для індивідуального інформаційного виробництва. Такий
процес зумовив різке зростання обсягів продукованої інформа-
ції, інтенсифікацію інформаційних обмінів, що створює зроста-
юче навантаження на свідомість людини, сучасного користувача
електронними ресурсами. Перспективними шляхами вдоскона-
лення управління інформаційними ресурсами сучасності, зни-
ження інформаційного тиску на свідомість особи є комп’ютери-
зація, розвиток електронних інформаційних технологій та вдос-
коналення сучасної бібліотечної діяльності. З одного боку, при
цьому бібліотеки мають виконувати властиву їм функцію збере-
ження і організації використання суспільно значущої частини
продукованої нині інформації, з іншого – ці установи мають
стати інформаційними центрами надання ефективної допомоги
користувачам у продуктивному використанні потрібної інформа-
ції у всіх сферах суспільного життя. Бібліотечна сфера діяльно-
сті має прискорити та розширити свою інформаційно-аналітичну
функцію і може розвивати перспективи в галузі управління ін-
формаційними процесами суспільства в межах своєї компетенції
при системному розвитку суспільства, при тому, коли йому ста-
не потрібною інформація розвитку. Працівники бібліотек мають
стати ефективними інформаційними операторами, які вивчають
інформаційні потоки й управляють організацією використання
суспільно значущого інформаційного ресурсу. У недалекому
майбутньому вони мають стати посередниками між гігантськими
та всезростаючими обсягами інформації глобального інформацій-
ного простору та конкретним користувачем. Бібліотеки постін-
дустріапьного суспільства мають також стати центрами не-
йтралізації негативних інформаційних впливів у національній
інфосфері.

Шифр НБУВ: РА448158
Див. також: 2.Ч.1247

Організація бібліотечної справи в світі. Управління.
Економіка. Статистика

Організація бібліотечної справи в Україні.
Управління. Економіка. Статистика

2.Ч.1245. Бібліотека –  наша доля: довідник / уклад.:
О. О. Баворовська; Хмельницька облдержадміністрація, Хмель-
ницька обласна універсальна наукова бібліотека. – Хмельниць-
кий: Стрихар А. М., 2021. – 123 с.: фот. – укp.

Довідник подає відомості про працівників Хмельницької об-
ласної універсальної наукової бібліотеки, які працювали в різні

роки і працюють сьогодні. Видання присвячене 120-річчю бібліо-
теки. Досліджено бібліотечну справу на Хмельниччині. Видання
базується на фондах та документах власного архівного підрозді-
лу бібліотеки. Представлено 582 імен працівників бібліотеки, з
них 353 – бібліотечних фахівців; 191 – працівників фінансо-
во-господарського відділу та 38 – інженерів-системотехніків.
Матеріал згруповано у чотирьох розділах: у перших трьох роз-
ділах подаються постаті директорів, бібліотечних працівників та
працівників фінансово-господарського відділу. По персоналіях
подається фото, коротка довідка біографічного характеру та про
трудову діяльність працівника. У четвертому розділі подано ал-
фавітний список працівників за родом їх діяльності, які не увій-
шли до перших трьох розділів.

Шифр НБУВ: ВА852909
2.Ч.1246. Наукова бібліотека Ужгородського національного

університету: від джерел до сучасності: [колект.] монографія
/ О. В. Бряник, В. В. Воробець, Н. І. Гунько, М. М. Ігна-
тюк, С. Г. Кривова, Н. В. Лавришин, І. І. Лопіт, О. І. Люта,
М. М. Медведь, Л. О. Мельник, О. Ф. Прохненко,
К. Ф. Сабо, С. П. Слєпньова, Г. А. Смірнова, О. М. Тихано-
вич, А. І. Товт, Т. Б. Федянін, О. В. Хаван, М. І. Чорній,
М. С. Яцьків; ред.: М. М. Медведь, О. В. Бряник, В. В. Во-
робець, Л. О. Мельник; упоряд.: Л. Мельник; ДВНЗ «Ужго-
родський Нац. ун-т». – Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші,
2021. – 570 с.: фот. – укp.

Досліджено історію виникнення, етапи становлення та розвит-
ку Наукової бібліотеки Ужгородського університету. Проналізо-
вано найвагоміші здобутки колективу книгозбірні за 75 років її
діяльності. Значну увагу приділено книжковому фонду бібліоте-
ки, його багатству, комплектуванню та збереженню. Архівні ма-
теріали, спогади, фотодокументи фіксують святкове та буденне
життя бібліотекарів, які своєю працею сприяють успішному та
навчально-виховному процесу в університеті. Звернено увагу на
інноваційний поступ наукової бібліотеки за період 2013 – 2020.

Шифр НБУВ: ВС68527
2.Ч.1247. Тезаурус як інструмент інформаційного забезпе-

чення міждисциплінарних наукових досліджень: автореф.
дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.03 / Г. Р. Ма-
цюк; НАН України, Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – 21 с. – укp.

Здійснено огляд основних видів та змістове наповнення інфор-
маційно-пошукових тезаурусів, які використовуються в зарубіж-
них та вітчизняних бібліотеках, як інформаційний ресурс струк-
тури певної предметної області та інструмент формування пошу-
кових образів документів і пошукових запитів у бібліотеках.
Застосовано метод аналізу ієрархій для вибору моделі представ-
лення знань предметної області «Розумне місто» під час форму-
вання інформаційних ресурсів бібліотек. Розглянуто еволюцію
тезаурусів під час історії їх розвитку. Проаналізовано роль те-
матичних інформаційно-пошукових тезаурусів під час системати-
зації термінології предметних областей та можливість їх засто-
сування як засобу підвищення ефективності пошуку в сучасних
автоматизованих бібліотечних інформаційних системах. Консолі-
довано підходи до формування двомовного інформаційно-пошу-
кового тезауруса, який сприяє ефективному формуванню мета-
даних інформаційних ресурсів бібліотек, та сформовано алго-
ритм його побудови. Розроблено двомовний інформаційно-пошу-
ковий тезаурус розумного міста, який можна використовувати
для формування уніфікованого пошукового образу документа й
пошукового образу запиту користувачів бібліотеки, індексування
документів, здійснення релевантного пошуку в електронних ка-
талогах, базах даних бібліотек.

Шифр НБУВ: РА447946
2.Ч.1248. Тенденції та перспективи розвитку документацій-

ного забезпечення управління бібліотекою: автореф. дис. ...
канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.02 / Н. В. Ковальчук;
НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вер-
надського. – Київ, 2020. – 16 с. – укp.

Узагальнено теоретичні і практичні засади удосконалення до-
кументаційного забезпечення управління бібліотекою в умовах
упровадження інформаційно-комунікаційних технологій. На ос-
нові системного, функціонального, соціокомунікаційного, інфор-
маційного підходів та комплексу загальнонаукових і спеціальних
методів визначено, що документаційне забезпечення управління
бібліотекою реформується в контексті змін бібліотечної галузі в
Україні. З’ясовано, що склад системи управлінської документа-
ції бібліотеки визначається роллю та функціями, зумовленими
специфікою змісту її діяльності, обсягом і характером взаємо-
зв’язків бібліотеки з користувачами, іншими установами, а та-
кож із вищими органами управління. Запропоновано перспек-
тивні напрями удосконалення документаційного забезпечення
управління бібліотекою на основі побудови комунікаційної мере-
жі з використанням єдиної платформи електронного документо-
обігу на базі розподіленого збереження управлінської докумен-
тації бібліотеки та доступу до неї з урахуванням вимог до захис-
ту інформації.

Шифр НБУВ: РА448009

Культура. Наука. Освіта 
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Філологічні науки

(реферати 2.Ш.1249 –  2.Ш.1345)

2.Ш.1249. Матеріали II науково-практичної конференції
«Розвиток філології та лінгвістики на сучасному історичному
етапі»: [збірник], 11–12 грудня 2020 р. – Одеса: Молодий
вчений, 2020. – 99 с.: рис., табл. – (Молодий вчений.
Конференція). – укp.

Досліджено формування образу шпигуна в літературі. Висвіт-
лено використання медичної лексики у різних функціональних
стилях мови. Розглянуто засоби поповнення лексичного складу
сучасної англійської мови. Охарактеризовано авторські новотво-
ри в сучасному постмодерністському художньому дискурсі та
способи їх відтворення. Досліджено поняття кіно-тексту у кон-
тексті перекладу. Наведено кількісні характеристики новел
Р. Іванчука. Проаналізовано оригінал та переклади художнього
твору як об’єкти контрастивного аналізу (на матеріалі збірки
оповідань. Дж. Лондона «Діти морозу»). Висвітлено засоби ви-
раження та збереження концепту «Американська мрія» в пере-
кладі (на матеріалі романів Ф. С. Фіцджеральда).

Шифр НБУВ: ВА852075
2.Ш.1250. Молодь прагне осягнення слова: зб. студент.

наук. т-в «Лінгвознавець» та «Філолог» / ред.: І. С. Попова,
Н. С. Голікова, О. В. Гурко; Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся
Гончара. – Дніпро: Ліра, 2020. – 129 с. – укp.

Наведено результати наукових досліджень студентів факуль-
тету української й іноземної філології та мистецтвознавства, чле-
нів студентських наукових товариств «Лінгвознавець» та «Філо-
лог» із проблем мовознавства. Проаналізовано тропи як засоби
виразності та лаконічності в текстах сучасних українськомовних
газет. Досліджено в лексикографічному аспекті фемінітиви в
українській мові.

Шифр НБУВ: ВА852002
2.Ш.1251. Теоретичні і методичні засади підготовки майбут-

ніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного се-
редовища закладів вищої освіти: автореф. дис. ... д-ра пед.
наук: 13.00.04 / Т. В. Григоренко; Хмельницький нац.
ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с.: рис. – укp.

Розроблено та обгрунтовано теоретичні й методичні засади
підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-кому-
нікативного середовища закладів вищої освіти. Аргументовано
концепцію підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах
освітньо-комунікативного середовища закладів вищої освіти, що
охоплює методологічний, теоретичний, технологічний, методич-
ний концепти; розроблено систему підготовки майбутніх учите-
лів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища за-
кладів вищої освіти, яка складається із взаємопов’язаних підсис-
тем (цільової, теоретико-методологічної, змістово-технологічної,
діагностично-результативної). Виокремлено й обгрунтовано пе-
дагогічні умови підготовки майбутніх учителів-філологів в умо-
вах освітньо-комунікативного середовища закладів вищої освіти:
підвищення мотивації та педагогічної рефлексії до професійно-
комунікативної діяльності майбутніх учителів-філологів засоба-
ми інтерактивних технологій; структурування змісту підготовки
майбутніх учителів-філологів на засадах міждисциплінарної ін-
теграції; використання комунікативних стратегій навчання у під-
готовці майбутніх учителів-філологів; використання потенціалу
самостійної позааудиторної роботи для набуття комунікативного
досвіду. Охарактеризовано структуру професійно-комунікатив-
ної діяльності. Визначено компонентний склад готовності май-
бутніх учителів-філологів до професійно-комунікативної діяль-
ності (мотиваційний, гносеологічний, праксеологічний, рефлек-
сивний компоненти). Удосконалено зміст підготовки майбутніх
учителів-філологів (оновлено тематичне наповнення фахових
освітніх компонентів) і діагностичний інструментарій (методика
оцінювання). Конкретизовано критерії готовності майбутніх учи-
телів-філологів до професійно-комунікативної діяльності: моти-
ваційно-ціннісний, когнітивно-комунікативний, діяльнісно-опера-
ційний, рефлексивно-емоційний. На підставі виокремлених кри-
теріїв і показників диференційовано три рівні готовності: низь-
кий (репродуктивний), середній (продуктивний), високий (твор-
чий). Подальшого розвитку й конкретизації набули змістове на-
повнення базових понять дослідження; соціально-особистісний
та професійно-комунікативний контекст професійної діяльності
вчителя-філолога відповідно до вимог Нової української школи;
діагностичний інструментарій визначення готовності майбутнього
вчителя-філолога до професійно-комунікативної діяльності. Для
удосконалення підготовки майбутніх учителів-філологів в умо-
вах закладів вищої освіти підготовлено й впроваджено навчаль-
но-методичне забезпечення.

Шифр НБУВ: РА448735

2.Ш.1252. Introduction а la philologie fraзaise: навч. посіб.
/ H. H. Kriuchkov, D. V. Brytvin. – Kyiv: Видав. дім. Дмит-
ра Бураго, 2021. – 162 p. – Бібліогр.: с. 156.

Рекомендовано для студентів філологічних спеціальностей
ВНЗ України, де викладають французьку мову. Філологію роз-
глянуто у єдиному циклі з іншими мовознавчими дисциплінами.
Висвітлено основні етапи історичного розвитку французької мо-
ви, розглянуто варіанти французької мови, що існують у Фран-
ції та країнах, де французька мова має статус офіційної мови
або є мовою спілкування. Запропоновано практичні вправи твор-
чого характеру. Викладено англійською мовою.

Шифр НБУВ: ІВ228506
Див. також: 2.Т.49, 2.Ю.1438

Мовознавство

2.Ш.1253. Актуальні питання філології XXI ст.: мовознав-
чий аспект (лекційні, практичні, самостійні заняття та тести):
навч. посіб. для аспірантів першого року навчання. Спец. 035 –
філологія / Ю. О. Шепель; Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся
Гончара. – Дніпро: Ліра, 2021. – 90 с. – укp.

Вміщено огляд основних здобутків сучасних лінгвістичних
теорій з проблем комунікативної, когнітивної, контрастивної,
тендерної та функціональної лінгвістики. Наведено перелік пи-
тань для практичних і самостійних занять, питання для самокон-
тролю та заліків, завдання до автентичних текстів, тести та
список літератури.

Шифр НБУВ: ВА852630
2.Ш.1254. Методи інтелектуального аналізу консолідованих

даних для підтримки прийняття рішень: автореф. дис. ... д-ра
техн. наук: 05.13.23 / Б. М. Павлишенко; Харківський нац.
ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021  – укp.

Розроблено методи моделювання, формування аналітичних
ознак, інтелектуального аналізу табличних і текстових консолі-
дованих даних для підвищення точності, достовірності та інфор-
мативності результатів аналізу, які використовуються для під-
тримки прийняття рішень в інформаційно-аналітичних системах.
Розроблено метод оптимізації прогнозної аналітики часових ря-
дів з використанням стекінгового об’єднання та відбору різно-
типних моделей на основі лінійної регресії LASSO та байєсів-
ської регресії. Проаналізовано поєднання байєсівської лінійної
та машинно-навчальної логістичних регресій у задачах виявлен-
ня технічних відмов. Розглянуто оптимізацію послідовності дій
інтелектуального агента в задачах аналітики попиту з викорис-
танням глибокого Q-навчання та імітаційного моделювання сере-
довища. Запропоновано модель векторного представлення тек-
стових даних у просторі семантичних та тематичних полів. Про-
ведено аналіз текстових даних на основі алгоритмів машинного
навчання з використанням кількісних семантичних ознак. Роз-
роблено метод виявлення додаткових аналітичних ознак на ос-
нові лексемних поєднань у семантичних структурах текстових
масивів. Запропоновано модель семантичних концептів тексто-
вих масивів на основі теорії аналізу формальних концептів.

Шифр НБУВ: РА449239
2.Ш.1255. Прикладна лінгвістика 2021: проблеми і рішення:

матеріали XVII Всеукр. наук.-метод. конф. студентів та молод.
науковців, 13 трав. 2021 р. / ред.: Н. М. Філіппова; Нац. ун-т
кораблебудування імені адмірала Макарова. – Миколаїв: НУК,
2021. – 241 с.: рис., табл. – укp.

У матеріалах науково-методичної конференції розглянуто ак-
туальні питання, пов’язані з об’єктом, задачами, методами при-
кладної лінгвістики, а також її маргінальними галузями та на-
прямами. Особливу увагу звернено на проблеми термінознав-
ства, психо- та соціолінгвістики, лінгводидактики, сугестивної та
когнітивної лінгвістики, комп’ютерної лексикографії, машинного
перекладу тощо. Висвітлено специфіку застосування цифрових
ресурсів у навчанні лексики англійської мови. Зазначено, що
особливості використання ігрових цифрових ресурсів при на-
вчанні лексики англійської мови є недостатньо дослідженими у
лінгвістиці і потребують більш детального вивчення. Проаналі-
зовано погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників на понят-
тя лексичної компетенції та ігрових цифрових ресурсів. Окрес-
лено зорієнтованість прикладного лінгвіста на практичну діяль-
ність яка диктує певні особливості в організації теоретичних
курсів, зокрема, вивчення світової літератури. Акцентовано, що
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особистий пошук є запорукою професійного розвитку майбут-
нього філолога, тренуванням його вміння працювати з текстом.
З огляду на потреби майбутнього прикладного лінгвіста презен-
товано гуманітарний світогляд через поєднання контекстів націо-
нальних культур із розвитком мовної складової, віддзеркаленої
літературним процесом.

Шифр НБУВ: СО37777
2.Ш.1256. Communicative-pragmatic, normative and func-

tional parameters of the professional discourse: collective
monogr. / голов. ред.: M. Mamych. – Lviv: Liha-Pres,
2021. – VI, 327 p.: tab., fig. – Бібліогр. в кінці ст. – англ.

Запропоновано аналіз професійного дискурсу як мисленно-ко-
мунікативної діяльності. Відзначено актуальність проблеми для
сучасного теоретичного та практичного мовознавства, що стало
результатом значного розширення сфер функціонування україн-
ської професійної мови, її взаємодії з мовами спеціального при-
значення інших національних культур, зокрема англійською.
Відображено питання історії фахового мовознавства, теоретичні
аспекти виокремлення мови спеціального призначення як окре-
мого дискурсу суспільної практики, представлено сучасні пер-
спективи практичного вивчення професійної мовної практики.
Викладено англійською мовою.

Шифр НБУВ: ІВ228509
Див. також: 2.С.23, 2.Т.39, 2.Ю.1444

Мови світу

2.Ш.1257. Антропоніми турецької мови: лінгвокультуроло-
гічний та прагматичний аспекти: автореф. дис. ... канд. філол.
наук: 10.02.13 / І. А. Скразловська; Київський нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Досліджено сучасні турецькі антропоніми з позицій актуаль-
них напрямів сучасної лінгвістики – лінгвокультурології та
лінгвопрагматики. У результаті дослідження діахронічних зрізів
турецьких антропонімів виділено три культурно-історичні періо-
ди становлення турецької антропонімічної системи, які відбива-
ють історичні періоди розвитку турецького народу: давньотюрк-
ський, ісламський та сучасний. Об’єктом дослідження є турецькі
особові імена та варіанти їхніх парадигм (демінутивні та гіпоко-
ристичні форми), також обговорено питання особливостей функ-
ціонування антропонімічних моделей турецької мови та пріз-
виськ. Предмет вивчення – лінгвокультурні та прагматичні
компоненти лексичного значення турецьких антропонімів.

Шифр НБУВ: РА449232
2.Ш.1258. Комунікативна граматика: навч. посіб. / уклад.:

Д. А. Руснак, О. О. Матвєєва; Чернівецький нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія
Федьковича: Рута, 2021. – 119 с.: іл. – Бібліогр.: с. 118. –
укp.

Зауважено, що навчальний посібник призначається студентам
факультету іноземних мов, які вивчають французьку як другу
іноземну і включає теми рівнів А1 – А2 відповідно до Загаль-
ноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Посібник складає-
ться з 12 уроків, кожний з яких подає граматичний матеріал в
контексті розмовної теми. Зазначено, що у посібнику застосова-
но функціональний підхід до вивчення мовних явищ, які пода-
ються у їх функціонуванні в зв’язному висловлюванні (діалогах).

Шифр НБУВ: СО37741
2.Ш.1259. Соціально-правнича термінологія українського

латинськомовного документа ХVІ –  ХVІІ ст.: становлення та
функціонування: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.14
/ Н. В. Давиденко; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. – Київ, 2021. – 19 с. – укp.

Досліджено особливості та характерні ознаки становлення та
функціонування соціально-правничої термінології в українській
латинськомовній документації XVI – XVII ст. Здійснено ком-
плексний аналіз латинськомовної соціально-правничої терміно-
логії XVI – XVII ст., зафіксованої у документації українського
походження, окреслено специфіку функціонування і творення
соціально-правничих термінів вказаного періоду у їх історично-
му розвитку, класифіковано латинськомовні соціально-правничі
терміни відповідно до галузей права, досліджено та охарактери-
зовано найбільш інформативні для виявлення та подальшого
опрацювання аналізованого термінологічного пласту клаузули.
Виділено та проаналізовано основні лексико-семантичні групи
латинськомовних соціально-правничих термінів у документах ук-
раїнського походження, здійснено філологічний аналіз історич-
ного розвитку ряду термінів, які вперше підлягали такому роз-
гляду, виявлено особливості їх використання у різних видах
документів.

Шифр НБУВ: РА450896
2.Ш.1260. Сучасний україно-російсько-англійський словник

хірургічних термінів / заг. ред.: В. В. Лепський; ред.:
В. В. Лепський, В. В. Лепський, Я. П. Фелештинський,
А. М. Савченко, Т. О. Перцева, Л. Ю. Науменко, В. М. Бе-
резовський, І. С. Борисова, С. А. Шнайдер, В. Я. Скиба,
О. В. Деньга, А. Г. Гулюк, В. А. Лабунець, В. І. Карий,

В. В. Лепський, М. В. Лобас, І. Я. Губенко, В. С. Коваль,
М. В. Гуськов, В. А. Чернявський, А. В. Червонописький,
П. Ф. Прокопчук, М. В. Тарасов, Л. В. Горбик, Г. В. Євтє-
ев, В. Л. Брожик, М. В. Шапран, Є. В. Васильєв,
Є. В. Фьодоров, Я. Г. Кушнірик, С. В. Примак, М. І. Кон-
драцький, В. Ф. Олійник, В. П. Дитинюк, В. М. Семенець,
М. Ф. Карась, О. М. Богуславський, В. А. Смоляр,
С. Д. Дорогань, П. О. Нудьга, В. Г. Удуденко, В. М. Шило,
Ю. М. Ліпко. – Одеса: Одеська міська друкарня, 2018. –
807 с. – Бібліогр.: с. 807. – укp.

Наведено понад 2 000 термінів і словосполучень найуживані-
шої лексики з хірургії сучасної української, російської та анг-
лійської мов.

Шифр НБУВ: СО37638
2.Ш.1261. Repetitorium Latinum. Pars secunda: зб. тестів з

латин. мови для студентів гуманітар. ф-тів / М. Й. Петришин,
Г. М. Загайська; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федькови-
ча. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича: Рута,
2021. – 145, [2] с. – Бібліогр.: с. 145. – укp.

Наведено тестові завдання відповідно послідовності викладу
граматичних тем у підручниках з латинської мови для вищих
навчальних закладів (від найпростіших до складних). За зміс-
том вони охоплюють історію розвитку латинської мови, грама-
тичний матеріал (фонетику, морфологію, синтаксис), а також
пареміологію.

Шифр НБУВ: ВА852445
Див. також: 2.Ш.1252, 2.Ш.1274

Викладання та методика вивчення іноземних мов

2.Ш.1262. Використання сучасних інформаційних техноло-
гій у процесі навчання перекладу / О. Башманівський, В. Ви-
гівський, С. Моркотун // Укр. полоністика. – 2020. –
Вип. 17. – С. 86-93. – Бібліогр.: 11 назв. – укp.

Проаналізовано особливості застосування сучасних технологій
у процесі навчання перекладу. З’ясовано, що сучасна освітня
концепція Blended Learning надає змогу студенту одержувати
знання як самостійно – онлайн, так і очно – з викладачем.
Застосування блогів надає змогу вносити корективи в зміст,
уступати в полеміку з автором або викладачем у формі запитань,
коментарів, зауважень тощо. Зазначено, що використання ІТ
технологій надає змогу активізувати навчальний процес, сприяти
формуванню необхідних перекладацьких компетенцій, насампе-
ред лінгвістичних і комунікаційних, сприяти розвитку активно-
сті та самостійності наших студентів.

Шифр НБУВ: Ж24990
2.Ш.1263. Науково-теоретичні аспекти використання зару-

біжних підручників з іноземної мови у вищій школі / Ю. Бе-
резюк // Укр. полоністика. – 2020. – Вип. 17. – С. 111-
116. – Бібліогр.: 14 назв. – укp.

Проаналізовано зміст і структуру підручника зарубіжного ви-
дання з іноземної мови у вищій школі; обгрунтовано значущість
провідних наукових підходів до використання підручників іно-
земної мови зарубіжних видань (соціокультурного, особистісно
орієнтованого, комунікативно-ігрового, компетентнісного та ін-
тегративного; надано рекомендації щодо конструювання підруч-
ників зарубіжних видань у вищій школі.

Шифр НБУВ: Ж24990
2.Ш.1264. Педагогічні умови формування ціннісно-смисло-

вого досвіду майбутніх фахівців з іноземної мови у процесі
професійної підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.04 / Л. О. Свищ; Рівненський державний гуманітарний
університет. – Рівне, 2021. – 20 с.: рис. – укp.

На методологічному, теоретичному та практичному рівнях до-
сліджено аксіологічні засади професійної підготовки фахівців з
іноземної філології з використанням зарубіжного досвіду. Вста-
новлено філософсько-теоретичні основи формування ціннісно-
смислового досвіду майбутніх фахівців з іноземної філології й
концептуалізовано вимоги до ціннісного складника професійної
підготовки таких фахівців в умовах зміни аксіоорієнтирів. Ви-
значено педагогічні умови формування ціннісно-смислового до-
свіду майбутніх фахівців з іноземної філології у процесі профе-
сійної підготовки, а також укладено структурно-змістову модель
формування ціннісно-смислового досвіду майбутніх фахівців з
іноземної філології. Охарактеризовано зміст формувального екс-
перименту, розкрито методику експериментального дослідження.
Представлено впровадження педагогічних умов і розробленої мо-
делі формування ціннісно-смислового досвіду майбутніх фахів-
ців з іноземної мови у процесі професійної підготовки. Проана-
лізовано результати експериментальної перевірки ефективності
реалізації запропонованих педагогічних умов і моделі.

Шифр НБУВ: РА449581
2.Ш.1265. Професійна підготовка майбутніх учителів іно-

земних мов у Нідерландах та Україні: порівняльний аспект:
монографія / А. І. Колісніченко; Уманський держ. пед. ун-т
ім. Павла Тичини. – Умань: Сочінський М. М., 2021. –
199 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 168-189. – укp.
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Розглянуто особливості професійної підготовки майбутніх
учителів іноземних мов у Нідерландах та рекомендаційні засади
щодо врахування прогресивних ідей нідерландського досвіду у
системі вищої педагогічної освіти України. Висвітлено ретрос-
пективне дослідження виникнення та розвитку педагогічної осві-
ти у Нідерландах, досліджено трансформації вищої освіти педа-
гогічних кадрів у Нідерландах. Здійснено порівняльний аналіз
програм підготовки майбутніх учителів іноземних мов в Україні
та Нідерландах та уточнено періодизацію етапів становлення
педагогічної освіти у Нідерландах, відповідність освіти фахівців
з викладання іноземних мов у Нідерландах вимогам загальноєв-
ропейського простору вищої освіти з урахуванням останніх змін
у галузі їхньої педагогічної освіти. Визначено перелік професій-
них стандартів освіти майбутніх учителів іноземних мов та їх
градацію. Визначено основні складові структури, змісту і вимог
до системи професійної підготовки майбутніх учителів іноземних
мов у Нідерландах та Україні.

Шифр НБУВ: ВА852483
2.Ш.1266. Формування лінгвометодичної компетентності

майбутніх викладачів іноземних мов у процесі фахової підго-
товки: монографія / Т. А. Кокнова; Державний заклад «Лу-
ганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Полтава: ПУЕТ,
2020. – 498, [1] с.: табл. – Бібліогр.: с. 296-366. – укp.

Наведено теоретичні й методичні засади формування лінгво-
методичної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов
у процесі фахової підготовки. Розкрито педагогічні підходи до
аналізу уявлень про лінгвометодичну підготовку викладача іно-
земної мови, обгрунтовано педагогічну систему формування лінг-
вометодичної компетентності майбутніх спеціалістів.

Шифр НБУВ: ВА852432
Див. також: 2.Ч.1127

Слов’янські мови

2.Ш.1267. Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’ян-
ських мовах: матеріали X Міжнар. наук. конф. (15 – 16 квіт.
2021 р., Україна, м. Дніпро) / уклад.: Т. С. Пристайко; Дер-
жавна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»,
Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара, нац. пед. ун-т
ім. М. П. Драгоманова, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, Західночеський університет, Університет ім. Адама Міц-
кевича, Приморський університет. – Дніпро: Ліра, 2021. –
195 с. – укp.

Вміщено матеріали доповідей лінгвістів України, близького й
далекого зарубіжжя, присвячені опису лексико-граматичних і
семантичних інновацій процесів у сучасних слов’янських мовах,
що виявляються у різних комунікативних сферах. Досліджено
інноваційні явища в аспектах сучасних наукових парадигм. Роз-
глянуто мовні і мовленнєві інновації як об’єкти прикладної лін-
гвістики, лінгводидактики, теорії і практики перекладу. Низка
розвідок містить результати вивчення лексико-семантичних і
словотвірних інновацій, пов’язаних із пандемією коронавірусу у
2020 – 2021 рр.

Шифр НБУВ: ВА852617
2.Ш.1268. Українська редакція церковнослов’янської мови

кінця XVI –  XVII ст.: проблеми інтерференції та морфоло-
гічного унормування: автореф. дис. ... д-ра філол. наук:
10.02.01 / О. П. Білих; Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся
Гончара. – Дніпро, 2020. – 33 с. – укp.

Уперше в українському мовознавстві на широкому матеріалі
з’ясовано особливості словозміни в українській редакції церков-
нослов’янської мови кінця XVI – XVII ст. у порівнянні зі
старослов’янською мовою та українською цього часу. Виявлено
й описано морфологічні норми української редакції церковно-
слов’янської мови досліджуваного періоду в тому вигляді, в
якому вони представлені у стародруках. Через аналіз зафіксова-
них варіантів форм з’ясовано тенденції морфологічного розвитку
української редакції церковнослов’янської мови кінця XVI –
XVII ст. Доведено, що українська мова впливала на формотво-
рення української редакції церковнослов’янської мови досліджу-
ваного періоду. Виявлено чотири різновиди результатів цього
впливу: виникнення та (або) поширення нових варіантів тради-
ційних форм; фонетичні (графічні) особливості окремих форм;
підтримка тих особливостей у словозміні, які збігалися з укра-
їнськими; сприяння послідовному використанню форм, що кар-
динально відрізнялися від українських відповідників і слугували
засобами протиставлення церковнослов’янської й української
мов. З’ясовано, що вплив української мови відігравав значну
роль у формуванні системи морфологічних норм української
редакції церковнослов’янської мови кінця XVI – XVII ст. Ви-
явлено, що серед нових варіантів форм в українській редакції
церковнослов’янської мови досліджуваного періоду ставали по-
ширеними та набували статусу варіантних норм ті утворення,
які були загальноприйнятими (і не мали розмовного або регіо-
нального забарвлення) в українській літературній мові того
часу.

Шифр НБУВ: РА444997
Див. також: 2.Ш.1288

Східнослов’янські мови

2.Ш.1269. Фразеология русских переселенческих говоров
Юга Украины: монография / Н. Г. Арефьева; Одесский на-
циональный университет имени И. И. Мечникова. – Одесса:
Астропринт, 2021. – 351 с.: фот. – Бібліогр.: с. 283-311. –
укp.

Впервые в отечественной и зарубежной русистике рассмотрена
попытка монографического описания фразеологии русских пере-
селенческих говоров Юга Украины. Опираясь на богатый фак-
тический материал, не только комплексно охарактеризовано
фразеологический фонд русских диалектоносителей как уни-
кального лингвокультурного явления, но и описано фраземику в
рамках кодовых пространств на примере некоторых наиболее
значимых лингвокультурных кодов. Исследовано лингво- и эт-
нолингвокультурное кодирование как способ описания культур-
ного знания и фразеологической системы языка. Отмечено, что
языковые особенности южнорусских говоров в проекции на фра-
земику русских говоров Юга Украины служат источником этно-
культурной инфрормации. Описано фраземику русских говоров
Юга Украины сквозь призму лингвокультурного кодирования.

Шифр НБУВ: ВА852381

Українська мова

2.Ш.1270. Соматичні найменування в історії лексичної сис-
теми української мови: автореф. дис. ... канд. філол. наук:
10.02.01 / І. М. Приходько; Харківський нац. пед. ун-т
ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 20 с. – укp.

Виявлено склад назв частин тіла людини і тварини від прас-
лов’янського періоду розвитку української мови до середини
XX ст. З’ясовано межі власне соматичної лексики. Уточнено
принципи класифікації соматичних найменувань, описано їх се-
мантику, етимологію та словотвірну структуру. Окреслено тен-
денції розвитку соматичних назв у лексичній системі української
мови першої половини XX ст. Установлено, що праслов’янська
мова мала досить розгалужену систему найменувань частин тіла.
У пам’ятках і словниках XI – першої половини XX ст. най-
більш представленими були групи сомонімічних, остеонімічних,
сенсонімічних і неоплазмонімічних назв. Із кінця XVIII ст. по-
чинають активніше виформовуватися назви внутрішніх органів,
кровоносної та м’язової систем. Зазначено, що поповнення сома-
тичної лексики відбувалося трьома шляхами: морфологічне сло-
вотворення, семантична деривація та запозичення. Інтенсивний
розвиток медичної термінології зумовив також зворотній рух у
бік спроб дібрати власне українські відповідники до чужомовних
лексем. Однак історичні процеси 30 – 70-х рр. XX ст. спричи-
нили поступовий занепад питомої української термінотворчості.

Шифр НБУВ: РА448279
Див. також: 2.Ш.1268

Система сучасної мови

2.Ш.1271. Фонетика сучасного львівського мовлення: авто-
реф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г. В. Сікора; НАН
України, Інститут української мови. – Київ, 2021. – 19 с. –
укp.

У дисертації комплексно вивчено фонетику львівського укра-
їнського мовлення початку XXI ст. Досліджено специфіку фоне-
тичної системи сучасного львівського українського мовлення,
яку творять діалектні риси, засвідчені у вокалізмі, консонантиз-
мі та просодії. Проаналізовано посталу в умовах компресивно-
алегрового мовлення редукцію слова як своєрідність ритмічної
організації та мелодики сучасного львівського мовлення. З’ясо-
вано генезу фонетичних рис. Зазначено, що фонетична система
сучасного українського мовлення львів’ян становить систему,
яка склалася внаслідок тривалих впливів різних чинників. За-
фіксовано варіювання львівського українського узусу початку
XXI ст. на фонетичному рівні та його кореляцію із соціальними
характеристиками львів’ян. Досліджено ареологію диференцій-
них рис. Виявлено фонетичні риси, що розширили своє функ-
ціонування поза мовним мовним простором Львова і маніфесту-
ють вплив на сучасну українську мову.

Шифр НБУВ: РА449038

Лексикологія

2.Ш.1272. Лінгвокогнітивні особливості політичної метафо-
ри в публіцистичному дискурсі (на матеріалі української та
англійської мов): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.17
/ Н. В. Кабанцева; Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. –
Вінниця, 2021. – 20 с.: табл. – укp.

Дисертацію присвячено вивченню лінгвокогнітивних особли-
востей політичної метафори у публіцистичному дискурсі україн-
ської та англійської мов у зіставному аспекті. Визначено квалі-
фікаційні ознаки та класифікаційні параметри політичної мета-
фори у сучасній лінгвістиці, узагальнено та систематизовано на-
укові погляди на проблему вивчення політичної метафори у

Мовознавство

ISSN 1561-1108   УРЖ «Джерело», 2022, сер. 3, № 2 191



публіцистичному дискурсі з урахуванням різноманітних мовоз-
навчих теорій. Уперше запропоновано теоретико-методологійну
концепцію для студіювання політичної метафори у публіцистич-
ному дискурсі двох віддаленоспоріднених мов. Методологійним
ключем для розкриття лінгвокогнітивних особливостей політич-
ної метафори стали методи компонентно-семантичного аналізу,
фреймово-слотового моделювання та зіставний метод. Концеп-
тосферу сучасного публіцистичного дискурсу проаналізовано у
межах лінгвокогнітивної концепції вивчення метафори за такою
ієрархічною парадигмою: донорська концептосфера – фунда-
ментальна донорська поняттєва сфера – субсфера – концепту-
альне поле – фрейм – слот. Виявлено спільні та відмінні риси
функціювання політичної метафори в українській та англійській
мовах із простеженням особливостей моделювання та специфіки
оцінного складника метафоричного значення у публіцистичному
дискурсі. Перспективу дослідження становить поглиблене ви-
вчення семантичної класифікації метафор за основним суб’єк-
том, а також за типами метафоричного переносу. Одним із пріо-
ритетних напрямів подальшого студіювання також може постати
питання мотивованості конотативного значення політичної мета-
фори української та англійської мов у різних дискурсах.

Шифр НБУВ: РА448168
2.Ш.1273. Ойконімний простір України: ономастичний та

лінгвокультурологічний аспекти: автореф. дис. ... д-ра філол.
наук: 10.02.01 / В. В. Котович; Волинський нац. ун-т ім. Лесі
Українки. – Луцьк, 2020. – 40 с. – укp.

Наведено перше в сучасній українській лінгвістиці концепту-
ально цілісне дослідження ойконімного простору України, зок-
рема його астіонімного компонента, в ономастичному та лінгво-
культурологічному аспектах, виконане в системно-структурній та
антропоцентричній наукових парадигмах. Окреслено й уніфіко-
вано поняттєво-термінологічний апарат для номінації онімного та
апелятивного кодів. Введено в науковий обіг терміни ойкокуль-
туронім/астіокультуронім для позначення ономастичної одиниці
як лінгвальної та культурологічної цінності. Уточнено значення
поняття онімний та апелятивний коди астіонімів. У межах онім-
ного виокремлено антропонімний індивідуальний, антропонімний
груповий, меморіальний, гідронімний, мікротопонімний, оронім-
ний, хоронімний, ергонімний. У межах апелятивного – лан-
дшафтно-артефактний, локально-етнічний, службовий, символі-
ко-світоглядний коди. Виділено мікрокоди в системі астіоніміко-
ну. Підтверджено значущість ономастичного матеріалу в струк-
турі лінгвокультурологічних досліджень, опрацьовано на основі
назв поселень питання взаємозв’язку, взаємовіддзеркалення та
взаємопроникнення мови й національної культури. Змодельова-
но лінгвокультурологічні портрети всіх назв сучасних україн-
ських міст із виокремленням у їх структурі ядерних та інтерпре-
таційних зон, зон ближньої й дальньої периферії. Проаналізова-
но контроверсійні тлумачення генези низки астіонімів, простеже-
но специфіку відтворення тяглості матеріальної та духовної
культури народу засобами ойконімного матеріалу. Досліджено
ойконімний матеріал у контексті провідних світоглядних катего-
рій простору й часу, розглянуто його духовний та образно-сим-
волічний потенціал. Доведено доцільність аналізу ойконімного
простору України як репрезентанта специфіки національного
світобачення.

Шифр НБУВ: РА448001
2.Ш.1274. Типологія звукозображальних слів у китайській

та українській мовах: автореф. дис. ... канд. філол. наук:
10.02.17 / І. В. Малинюк; Київський національний лінгвістич-
ний університет. – Київ, 2021. – 23 с.: табл. – укp.

Представлено новий фоносемантико-психолінгвістичний підхід
для встановлення семантико-структурної й асоціативно-функцій-
ної типології звукозображальних слів у китайській та україн-
ській мовах. Диференційовано терміни «звуконаслідувальні сло-
ва» та «звукосимволічні слова» на основі типів їхньої мотивова-
ності. Розроблено комплексну методику зіставно-типологічного й
експериментального дослідження звукозображальних слів у ки-
тайській та українській мовах. Виявлено 4 семантичні типи оно-
матопів і 5 структурних типів з їх видами у кожній із досліджу-
ваних мов. Доведено, що ономатопи є знаками іконічного типу,
експериментально перевірено міжмовний характер знакового іко-
нізму й експериментально підтверджено наявність універсально-
го звукосимволізму. Охарактеризовано закономірності та відмін-
ності в асоціативно-функційних типах звукосимволічних слів ки-
тайської та української мов.

Шифр НБУВ: РА448929

Лінгвістика тексту. Стилістика. Переклад

2.Ш.1275. Лексико-дериваційна структура сучасного укра-
їнського юридичного тексту: автореф. дис. ... д-ра філол. наук:
10.02.01 / І. В. Царьова; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечни-
кова. – Одеса, 2020. – 39 с. – укp.

Вперше в українському мовознавстві створено концепцію опи-
су системної моделі дериваційного простору слова як багатови-
мірної структури сучасного юридичного тексту, обгрунтовано
статус лексико-дериваційних зв’язків, розглянуто синтагматичні
та парадигматичні відношення юридичної лексики в деривацій-

ному аспекті, виокремлено специфікації як базові поняття лек-
сичної деривації, що відображають різні аспекти дериваційного
функціювання слова в сучасному українському юридичному тек-
сті, розроблено принципи зіставленності синхронно-функційної
моделі дериваційного слова сучасного юридичного тексту, апро-
бовано методику дериваційно-лексикологічного аналізу сучасно-
го українського юридичного тексту. Доведено, що статус дери-
ваційних зв’язків у лексичній системі сучасного юридичного тек-
сту української мови визначається специфічним змістом і фор-
мою маніфестації. Змістом зв’язків є діалектична єдність двох
складників: детермінаційності й інноваційності (приросту склад-
ності, модифікації). Зображено динамічний характер деривацій-
ного розвитку слова в мові юридичної сфери. Обгрунтовано
появу специфікацій у розширеному семантичному просторі сло-
ва, що пов’язане з комунікативною потребою виокремити із су-
цільного смислового континууму одиницю номінації, відтворену
як цілісність. Презентовано новий напрям сучасної лінгвісти-
ки – лексико-дериваційна юрислінгвістика.

Шифр НБУВ: РА448116
2.Ш.1276. Невербальна комунікація та своєрідність її омов-

лення в українському дискурсі: феномен вербалізації невер-
баліки: автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.01
/ Т. Ф. Осіпова; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. –
Одеса, 2021. – 40 с.: іл. – укp.

Комплексно проаналізовано явища і процес вербалізації не-
вербаліки. Уперше описано історію становлення національної
теорії невербальної комунікації (НК). З’ясовано параметри її
дослідження, методологійні засади, термінологійне поле. Дис-
курсивний аналіз усного та писемного мовлення сприяв виокрем-
ленню своєрідності вербалізації НК на всіх рівнях мовної систе-
ми, що за логікою філософського знання мотивує формування
самостійного синкретичного розділу комунікативної лінгвісти-
ки – вербалізація невербаліки, або вербалізації НК, який ство-
рено на перетині учень про вербальну та невербальну комуніка-
цію. З’ясовано вплив екстралінгвістичних чинників на своєрід-
ність омовлення НК. Продемонстровано особливості омовлення
невербаліки в різних типах дискурсів української лінгвокульту-
ри (фольклорному, художньому, епістолярному та публіцистич-
ному). Виявлено механізми моделювання орнаменталіки на ос-
нові омовлення параметрів НК (орнаментальна невербаліка).
Явище вербалізації НК проєктується в площину лінгвоперсоно-
логії. Розроблено нові методики дослідження невербальної ком-
петентності лінгвоперсони для її комплексного портретування та
визначення психотипу, а також для вивчення української мови
в її функційно-комунікативному аспекті, що впроваджено в
практику її викладання як рідної та як іноземної.

Шифр НБУВ: РА448820
2.Ш.1277. Стислий текст в українському масмедійному дис-

курсі: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / І. Г. Мі-
рошниченко; Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. –
Дніпро, 2020. – 24 с. – укp.

Описано та узагальнено лінгвістичні особливості стислих тек-
стів українського масмедійного дискурсу. Об’єкт – стислі тек-
сти різних жанрів цього дискурсу. Методи дослідження – за-
гальнонаукові (емпіричний метод, а саме прийом суцільної ви-
бірки, компаративний, методи дедукції та індукції, кількісних
підрахунків) та лінгвістичні (лінгвістичне спостереження і ана-
ліз (дескриптивний), контекстно-ситуативний аналіз дискурсу,
компонентний аналіз). Одержані висновки й узагальнення спри-
ятимуть глибшому вивченню проблем дискурсивної парадигми
лінгвістичного знання, вирішенню сучасних питань теорії і ана-
лізу тексту та дискурсу, розширенню уявлень наукової спільноти
про підходи до стиснення тексту та безпосередньо про стислий
текст у масмедіа. Поглиблено розуміння новітніх зрушень у
структурі та формі тексту, спричинених використанням інфор-
маційних технологій та медіатизацією суспільства. Зібрано та
проаналізовано фактичний матеріал, спостереження та висновки,
які можуть бути впроваджені в практику вищої школи в курсах
стилістики сучасної української мови та інтерпретації тексту,
теорії комунікації та когнітивної лінгвістики, журналістики.
Витлумачені проблеми сприятимуть переосмисленню підходів до
укладання текстів у ЗМІ з акцентуванням уваги на нетрадицій-
ності та атрактивності подання матеріалу. Проведене досліджен-
ня зумовило такі результативні новації: схарактеризовано стис-
лий медійний текст як комунікативне явище, у якому мовну
компресію зреалізовано через застосування різних мовних засо-
бів: графічних, морфологічних, синтаксичних, лексичних, сема-
нтичних, стилістичних; до постійних ознак стислого медіатексту
уналежнено підвищене інформаційне насичення, згорнуту струк-
туру повідомлення, наявність засобів мовної компресії; виявлено
специфічні провідні характеристики стислих медіатекстів: уріза-
ну інформаційну та мозаїчну змістово-композиційну структури,
порушення мовних норм (словотвірних, пунктуаційних, стиліс-
тичних), мультимодальність; проаналізовано жанрову репрезен-
тацію стислих масмедійних текстів, що охоплює інформаційні,
аналітичні, художньо-публіцистичні, рекламні, розважальні ви-
ди, серед яких виокремлено власне інтернетні жанри; дослідже-
но їх окремішні риси на телебаченні та в Інтернетній мережі;
запропоновано ввести до наукового обігу термін «медіасервісний

Філологічні науки 

192



текст» та визначено жанрові різновиди таких текстів, описано
їхні функції.

Шифр НБУВ: РА445434
2.Ш.1278. Феноменологічна концептуалізація архетипної

символіки в масмедійному тексті: автореф. дис. ... канд. наук
із соц. комунікацій: 27.00.01 / Г. В. Микитів; Дніпровський
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2021. – 20 с. – укp.

У межах терміносистеми теорії соціальних комунікацій про-
аналізовано когнітивно-ономасіологічний підхід до дослідження
явищ і процесів дійсності шляхом аналізу мовного вираження
архетипної символіки як їх суті. Сформульовано дефініцію ар-
хетипної символіки як когнітивно-ономасіологічного феномена
позначення сутності воєнних дій на Сході України, що зафіксо-
вані за допомогою національно маркованих мовних одиниць з
огляду на їх етнокультурні смисли в сучасному новинному мас-
медійному контенті. Розглянуто символ як докомунікативне ут-
ворення з притаманними йому властивостями: континуально-ці-
лісним, амбівалентним смисловим цілим, невід’ємним від струк-
тури образу, та як вияв образного мислення, що не існує як
певна раціональна формула, а пов’язаний із наданням предме-
там, явищам, діям певної ознаки. З’ясовано створення символа-
ми контекстів і здійснення його опису за допомогою різних ко-
дів. Систематизовано функції символу та підходи до його кла-
сифікації. Визначено місце символу й архетипу в системі суміж-
них категорій, установлено їх подібності та відмінності. З’ясова-
но сутнісні відмінності архетипної символіки для здійснення
концептуалізації набору її ознак. Доведено використання автора-
ми сучасних новинних медіатекстів при висвітленні подій на
Сході України архетипних символів не на рівні колективного
позасвідомого, а як усвідомлене втілення імплікаційних ознак
архетипу у творенні текстового конструкту. Простежено харак-
тер віддзеркалення в архетипних символах позамовної дійсності
та етнокультурної рецепції світу. Доведено, що в сучасних ме-
діатекстах архетипний символ грунтується передусім на живому
спогляданні дійсності, щодо якої стає специфічним її відобра-
женням і набуває експліцитного вираження в медійному просто-
рі через розширення, специфікацію та модифікацію спочатку
архетипної схеми, а потім прототипової концептуальної схеми
шляхом різних лінгвокогнітивних операцій і процедур, які фор-
мують розмаїття словесних поетичних образів.

Шифр НБУВ: РА450357

Викладання та методика вивчення української мови

2.Ш.1279. Ділова комунікація: навч. посіб. / уклад.:
О. Б. Вовк; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів:
Вид-во Тараса Сороки, 2021. – 182, [2] с.: іл. – укp.

Розглянуто основні поняття комунікації, її види та типи.
Окреслено особливості та переваги письмової комунікації. Опи-
сано вербальні та невербальні методи комунікації. Розкрито осо-
бливості мовного етикету. Подано інформацію щодо побудови
комунікаційного профайлу співрозмовника та створення резюме.
Увагу приділено правилам цифрового етикету.

Шифр НБУВ: ВА852525
2.Ш.1280. Усне професійне мовлення: навч. посіб.

/ О. Б. Соболевська; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. –
Львів: Растр-7, 2021. – 163 с.: рис., табл. – Бібліогр.:
с. 146-148. – укp.

Подано основні теоретичні відомості про усне професійне мов-
лення, професійну мовнокомунікативну компетенцію, форми об-
говорення ділових проблем, загальні засади етикету професійно-
го спілкування, культуру мовлення та мовленнєвий етикет. Роз-
крито шляхи вдосконалення професійного мовлення педагога,
з’ясовано етикетні формули та їх роль у формуванні мовленнє-
вої культури.

Шифр НБУВ: ВА852355

Зміст та методика викладання української мови

2.Ш.1281. Вивчення української мови в умовах Донбасу
(з педагогічного досвіду) / О. Войтенко // Пед. інновації:
ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 1. –
С. 74-78. – Бібліогр.: 6 назв. – укp.

Зазначено, що метою вивчення рідної мови постає формуван-
ня комунікативної, читацької та інших ключових компетентнос-
тей. Важливим етапом є: розвиток особистості здобувачів освіти
засобами різних видів мовленнєвої діяльності; формування здат-
ності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних ко-
рінних народів і національних меншин для духовного, культур-
ного і національного самовираження, користуватися ними в осо-
бистому та суспільному житті, міжкультурному діалозі; збага-
чення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих
здібностей. Зазначено, що повсякденна діяльність учителя почат-
кових класів – це діяльність з виявлення обдарованості учнів,
а також створення умов для розвитку їхніх здібностей, підтрим-
ки інтелектуально та творчо обдарованих дітей. Дотримання за-
значених вище вимог надало можливість успішно створити умо-
ви для використання можливих ресурсів школи, сім’ї, соціуму,

підтримувати психологічний комфорт для вивчення рідної мови
молодшими учнями та гідно розв’язати питання національного
відродження в окремо взятому класі, а саме – у 2-му класі
НУШ НВК № 1 Лиманської міської ради Донецької обл.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ш.1282. Лінгводидактична програма з української мови

як іноземної (Рівні В1, В2). Інженерний профіль: навч. посіб.
/ З. І. Гирич; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут». – Харків: Вид-во Іван-
ченка І. С., 2021. – 110 с.: табл. – Бібліогр.: с. 110. – укp.

Наведено опис змісту навчання української мови як іноземної
в соціально-побутовій, соціально-культурній і навчально-профе-
сійній сферах спілкування (технічні науки). Визначено вимоги
до рубіжного рівня загального володіння українською мовою як
інозумною. Зазначено вимоги до високого рівня загального во-
лодіння українською мовою як іноземною. Наведено вимоги до
високого рівня володіння українською мовою як іноземною з
урахуванням професійної орієнтації студентів. Подано програм-
ний модуль з української мови як іноземної для 1 курсу закладу
вищої освіти інженерного профілю.

Шифр НБУВ: ВА851954
2.Ш.1283. Методика навчання морфології української мови

старшокласників на профільному рівні: автореф. дис. ... канд.
пед. наук: 13.00.02 / А. М. Олійник; Київський ун-т ім. Б. Грін-
ченка. – Київ, 2020. – 22 с.: рис., табл. – укp.

Подано результати теоретико-експериментального досліджен-
ня розробленої методики навчання морфології української мови
старшокласників на профільному рівні. Проаналізовано лінгвіс-
тичні, психолого-педагогічні, методичні засади навчання морфо-
логії української мови старшокласників на профільному рівні;
проаналізовано зміст навчально-методичного забезпечення на-
вчання морфології на уроках української мови в старших класах
(профільний рівень); визначено рівні вимірювання навчальних
досягнень учнів профільної школи з морфології; розроблено ме-
тодику навчання морфології в старших класах (профільний рі-
вень) та експериментально перевірено її ефективність. Доведено,
що ефективна реалізація експериментальної методики навчання
морфології української мови старшокласників на профільному
рівні залежала від урахування психолого-педагогічних засад,
зокрема підходів до навчання, загальнодидактичних та специ-
фічних принципів навчання української мови. Результати експе-
риментального навчання довели ефективність розроблення до-
слідницьких і творчих вправ та завдань, які сприяли розвитку
творчих здібностей, удосконаленню граматичних, комунікатив-
них, правописних умінь старшокласників; упровадження в осві-
тній процес методично адаптованих історичних відомостей, які
допомогли учням краще усвідомити суть морфологічних явищ;
системного використання внутрішньопредметних і міжпредмет-
них звТязків, що уможливили розгляд мовних явищ на основі
осмислення, узагальнення й систематизації відомостей, здобутих
під час опанування різних предметів.

Шифр НБУВ: РА445807
2.Ш.1284. Практичне застосування коміксів на заняттях

мовно-літературної освітньої галузі / М. Лавренова // Пед.
інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. – 2020. –
Вип. 1. – С. 41-46. – Бібліогр.: 8 назв. – укp.

Обгрунтовано можливості різноманітності навчальної діяльно-
сті за допомогою коміксів на уроках мовно-літературної осві-
тньої галузі. Автором представлено тематику та запропоновано
механізм роботи над коміксами на уроках у початковій школі.
Практично показано, що комікси як вид навчальної діяльності
можна використовувати на будь-якому етапі уроку та в ролі
мовної та мовленнєвої діяльності учня.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ш.1285. Теоретичні і методичні засади формування есте-

тичної культури майбутніх учителів української мови і літера-
тури: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / В. А. Папу-
шина; Рівненський державний гуманітарний університет. –
Рівне, 2021. – 37 с.: рис. – укp.

Досліджено теоретичні й методичні засади формування есте-
тичної культури майбутніх учителів української мови і літерату-
ри в освітньому процесі ЗВО. Використовуючи загальнонаукові
(системний, гносеологічний, аксіологічний, акмеологічний, прак-
сеологічний, особистісний, діяльнісний, компетентнісний, онто-
логічний) та конкретно-наукові (культурологічний, герменевтич-
ний, інтегративний, кроскультурний, практико-орієнтований)
підходи, визначено та обгрунтовано теоретичні й методичні ос-
нови та особливості цього процесу. Розроблена концепція реалі-
зовувалась на трьох рівнях: методологічному, теоретичному та
практичному. Для цього обгрунтовано та експериментально пе-
ревірено педагогічну систему формування естетичної культури
майбутніх учителів української мови і літератури та структурно-
функціональну модель цього процесу. Реалізовано педагогічні
умови ефективності формування естетичної культури майбутніх
учителів української мови і літератури, а саме: створення пози-
тивної мотивації до естетичної діяльності; удосконалення змісту
професійної підготовки на основі міждисциплінарної інтеграції,
наповнення його кроскультурним та лінгвокультурологічним
контентом; самореалізація майбутніх учителів української мови
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і літератури в естетичному середовищі ЗВО; розроблення на-
вчально-методичного забезпечення процесу професійної підготов-
ки майбутніх учителів української мови і літератури. Розроблено
й експериментально перевірено методику поетапного формуван-
ня естетичної культури майбутніх учителів української мови і
літератури, яка грунтується на комплексному використанні су-
купності визначених умов та покликана вдосконалити й об’єдна-
ти у єдине дидактичне ціле форми, методи, технології, засоби
навчання.

Шифр НБУВ: РА448792
2.Ш.1286. Теоретичні і методичні засади формування лек-

сико-народознавчої компетентності майбутніх учителів почат-
кової школи: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02, 13.00.04
/ А. В. Струк; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського. – Одеса, 2020. – 40, [1] с.: рис., табл. – укp.

Розроблено й науково обгрунтовано методологічні концепти
(особистісно-діяльнісний, компетентнісно-комунікативний, куль-
турологічний підходи) та теоретичні засади формування лекси-
ко-народознавчої компетентності майбутніх учителів початкової
школи. Розкрито суть і структуру феномену «лексико-народо-
знавча компетентність майбутніх учителів початкової школи».
Уточнено поняття «компетентність», «народознавча компетент-
ність», «лексико-народознавча компетентність», «мовно-мовлен-
нєва підготовка майбутніх учителів початкової школи». Виявле-
но критерії (когнітивно-мовний, професійно-спрямований, ініці-
ативно-дієвий, оцінно-діяльнісний) із відповідними показника-
ми. Охарактеризовано рівні сформованості лексико-народознав-
чої компетентності (високий, достатній, задовільний, низький).
Визначено та науково обгрунтовано педагогічні умови формуван-
ня лексико-народознавчої компетентності майбутніх учителів по-
чаткової школи (наявність позитивної мотиваційної настанови
майбутніх фахівців щодо збагачення їх мовлення народознавчою
лексикою; забезпечення лексико-народознавчої спрямованості
викладання фахових дисциплін; залучення студентів до активно-
го інформаційно-розвивального освітнього середовища лексико-
народознавчої спрямованості). Розроблено й обгрунтовано мо-
дель формування лексико-народознавчої компетентності майбут-
ніх учителів початкової школи з відповідними етапами (інфор-
маційно-збагачувальний, практико-зорієнтований, продуктивно-
творчий, регулятивно-дієвий). Сформовано й апробовано діа-
гностувальну й експериментальну методики формування лекси-
ко-народознавчої компетентності майбутніх учителів початкової
школи, елективний курс «Формування лексико-народознавчої
компетентності майбутніх учителів початкової школи» та на-
вчально-методичний супровід до нього.

Шифр НБУВ: РА445071
2.Ш.1287. Формування комунікативної компетентності мо-

лодших школярів на основі взаємозв’язку уроків літературного
читання та роботи з дитячою книжкою: автореф. дис. ... канд.
пед. наук: 13.00.02 / Г. В. Подановська; Тернопільський нац.
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. –
20 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено проблему формування комунікативної компетент-
ності молодших школярів на основі взаємозв’язку уроків літера-
турного читання та роботи з дитячою книжкою. Розроблено,
теоретично обгрунтовано й апробовано експериментальну мето-
дику формування комунікативної компетентності молодших шко-
лярів на уроках літературного читання та роботи з дитячою
книжкою. На основі чинної програми з української мови та
літературного читання створено експериментальну емпірико-ди-
намічну модель, яка включає дидактичні підходи, психолого-пе-
дагогічні та дидактично-методичні умови, загальнодидактичні,
лінгводидактичні та власне методичні принципи літературного
читання, методи, прийоми, засоби та форми навчання, систему
комунікативно зорієнтованих вправ і завдань, показники та рівні
сформованості комунікативної компетентності молодших школя-
рів. Укладена система охоплює навчально-тренувальні комуніка-
тивно зорієнтовані вправи і завдання: аналітичні, репродуктив-
но-конструктивні, творчо-комунікативні. Ефективність експери-
ментальної методики формування комунікативної компетентності
молодших школярів на основі взаємозв’язку уроків літературно-
го читання та роботи з дитячою книжкою доведено за результа-
тами контрольного зрізу педагогічного експерименту.

Шифр НБУВ: РА449573
Див. також: 2.Ч.1173

Західнослов’янські мови

2.Ш.1288. До історії українсько-польської лексикографії
першої половини XIX ст. / І. Сус // Укр. полоністика. –
2020. – Вип. 17. – С. 9-18. – Бібліогр.: 32 назв. – укp.

Розглянуто одинадцять друкованих і рукописних пам’яток ук-
раїнсько-польської лексикографії першої половини XIX ст. За
способом представлення в них лексичного матеріалу виокремле-
но самостійні та притекстові лексикографічні праці. Проаналізо-
вано макро- й мікроструктурні особливості пам’яток. З’ясовано,
що джерелами для укладання словників слугували лексикогра-
фічні праці, лексика української народнорозмовної мови та лек-

сика зі збірки українських народних пісень. Першу групу па-
м’яток становлять друкований «Приручный словарь славєно-
польскій… » (Львів, 1830) Йосипа Левицького та рукописні
«Матеріяли до словаря русскаго 1822 – 1826» Івана Лаврів-
ського, «Словарь языка южно-руского 1834 – 1844» Івана Ва-
гилевича, «Матеріяли до руского словаря» Йосипа Скоморов-
ського. Другу групу складають пам’ятки притекстової лексико-
графії. У більшості цих джерел українська лексика зафіксована
польською графікою. «Slowniczek mniej zrozumialych slow
ruskich» представлений у додатку до збірки «Piesni ludu ruskiego
w Galicyi» (Львів, 1839 – 40) Паулі Гінація Жеготи. У друко-
ваних та рукописних наукових працях І. Вагилевича вміщено
шість українсько-польських словничків. З-поміж них одна фра-
зеографічна пам’ятка «Idyotyzmy» – частина рукописної моно-
графії «Rozprawy o jezyku poludniowo-ruskim». В етнографічних
розвідках «Huculowie. Mieszkancy wschodniego wzgorza Karpat»,
«Bojki, szczep rusko-slowianski w Galicyi», «Lemki. Mieszkancy
zachodniego wzgorza Karpat» І. Вагилевича вміщено гуцульський
(друкований та рукописний варіанти), бойківський (два руко-
писні варіанти), лемківський (рукописний) словнички з поль-
ськими відповідниками.

Шифр НБУВ: Ж24990
2.Ш.1289. Полонізми в «Кременецькій земській книзі

1578 року» / В. Титаренко, Л. Ящук // Укр. полоністика. –
2020. – Вип. 17. – С. 19-26. – Бібліогр.: 5 назв. – укp.

Описано полонізми, виявлені в книзі Кременецького земсько-
го суду 1578 р., розподілено їх за тематичними групами, звер-
нуто увагу на поширеність, зокрема найбільше лексем польсько-
го походження в групі назв осіб за посадою, соціальним стату-
сом, серед термінів юриспруденції тощо. Установлено, що низка
слів була невід’ємним елементом ділового стилю, частину з них
виявлено в канцелярських зворотах, ще інші потрапили в па-
м’ятку як результат польсько-української інтерференції, що була
наслідком тогочасної мовної ситуації. Засвідчено слова, які в
пам’ятці вживалися з питомими дублетами або вступали в сино-
німічні зв’язки із запозиченнями з інших мов. Поширені в тексті
службові слова, які, напевно, переносилися за польським зраз-
ком таких документів. Відсутність належної кодифікації, залеж-
ність від формуляра тексту, мовні інтерференційні процеси, зу-
мовлені польсько-українською двомовністю, пояснюють значну
варіантність виявлених слів, що властива різним рівням. Попри
те, що текст створювався в період, коли польська мова тільки
починала активно проникати в усі царини суспільно-політичного
життя українців, в аналізованій пам’ятці функціонує значна
кількість полонізмів різнотематичного спрямування. Зіставлення
з іншими пам’ятками пізнішого часу й різних територій показа-
ло, що хоч слова польського походження в пам’ятці представле-
ні широко, але частотність їхнього вживання менша, ніж у пи-
саних уже в XVII ст.

Шифр НБУВ: Ж24990
2.Ш.1290. Польська мова: навч. посіб. для студентів ВНЗ

/ С. В. Сухарєва, О. Б. Яручик, Н. М. Цьолик; Волинський
нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2-ге вид., змін. – Луцьк:
Вежа-Друк, 2021. – 439 с.: іл. – Бібліогр.: с. 315-320. –
укp.

Подано матеріал з граматики, порівняльної, прикладної і кон-
текстуальної лінгвістики, розглянуто історичні та діахронічні мо-
вознавчі аспекти. Опрацьовано матеріал з фонетики, доповнюва-
ною ланкою якої стала фонологія. Назву кожного з уроків по-
дано у формі польського прислів’я. Охарактеризовано культуру
Польщі, її визначних діячів, історичні віхи. Викладено основи
вивчення польської мови. Наведено зразки ділового польського
мовлення і польської фразеології із переліком основних фразео-
логічних ідіом.

Шифр НБУВ: ВА852134
2.Ш.1291. Origins of the Ukrainian literary language in the

context of the Polish hypothesis on genesis Polish literary
language / J. Getka, V. Moisiienko // Укр. полоністика. –
2020. – Вип. 17. – С. 27-39. – Бібліогр.: 23 назв. – англ.

Аналіз дискусій, що стосуються виникнення польської літера-
турної мови, став потужним стимулом до створення цілком но-
вого погляду на виникнення української літературної мови. За-
пропоновано новий підхід у дослідженні генези українського
літературного стандарту. Цей термін хоча і значно кращий, ніж
трохи вже застаріла дефініція протее – «літературна мова»,
яка має риси художності авторського висловлювання, застосову-
ватиметься паралельно з загально прийнятим терміном «літера-
турна мова». Виходячи зі створеної Станіславом Урбаньчиком
та розвиненої Богданом Варчаком теорії, згідно з якою про
літературну мову можна говорити від моменту появи першої
норми. Норма загальної української мови, без сумніву, створю-
валася багато віків і з врахуванням різних культурних впливів,
але її початок можна шукати в періоді Київської Русі. Як для
польської мови латина, так для української – церковно-сло-
в’янська мова стала стимулом для творення власної літературної
мови. Процес формування польського і українського стандарту
не був однаковим. Незрозуміла для предків сьогоднішніх поля-
ків латина, сприяла утворенню цілком особливої системи, яка
використовувала лише латинську лексику. Частково зрозуміла
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предками сьогоднішніх українців церковнослов’янська мова за
деякий час становила достатній ресурс авторського висловлюван-
ня. Однак вже від самого початку (тобто X – XI ст.) є видимі
спроби пристосування цієї мови до місцевої вимови, що можна
трактувати як перші спроби творення норми загальної мови.
Найстаріші тексти в церковнослов’янській мові віддзеркалюють
найбільш характерні ознаки української мови, які сьогодні ста-
новлять норму цієї мови. Тому їх варто трактувати як найстарі-
ші пам’ятки української літературної мови.

Шифр НБУВ: Ж24990

Германські мови

Англійська мова

2.Ш.1292. Актуалізація концепту FAMILY в британському
публіцистичному дискурсі ХVІІІ –  ХХІ ст.: автореф. дис. ...
канд. філол. наук: 10.02.04 / І. М. Матіяш-Гнедюк; Херсон-
ський державний університет. – Херсон, 2021. – 20 с. –
укp.

Увагу приділено виявленню семантичних та дискурсивних ха-
рактеристик засобів вербалізації концепту FAMILY в британ-
ському публіцистичному дискурсі XVIII – XXI ст. Зауважено,
що лексичне значення слів постає результатом осмислення, ана-
лізу, категоризації навколишньої дійсності в межах конкретної
культури, яка у представленому дослідженні знаходить відобра-
ження в іменниках, що наповнюють концепт FAMILY, а саме:
family, marriage, wife, husband, mother, father, home, woman,
love, happiness. Встановлено, що головні трансформації сема-
нтичної структури припадають на ХХ – ХХІ ст. Динаміка зна-
чень і мікросегментів, що їх актуалізують, стає відображенням
процесів екстралінгвальної дійсності. Визначено, що лексичне
значення проаналізованих лексем проходить через процеси кон-
кретизації та специфікації. Аналіз лексем-вербалізаторів слотів
home, marriage, wife, husband, parent, mother, father, child,
woman, man, love, що наповнюють концепту FAMILY у публі-
цистичному дискурсі, показав домінантну актуалізацію тих сем
і семем, які є притаманними для усіх членів культурно-мовного
середовища. Акцентовано, що застосування методики фреймого
моделювання надало змогу виявити домінантні предметний, ак-
ціональний, посесивний фрейми, які є в основі усіх визначених
слотів в аналізованому дискурсі усіх чотирьох століть.

Шифр НБУВ: РА448686
2.Ш.1293. Вербалізація концептосфери CULTURE новотво-

рами сучасної англійської мови: автореф. дис. ... канд. філол.
наук: 10.02.04 / М. Ю. Калашникова; Запорізький нац.
ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 19 с. – укp.

Досліджено процеси актуалізації концептосфери CULTURE у
сучасній англійській мові. Здійснено лінгвокогнітивне осмислен-
ня феномена «культура», який сприймається як багатокомпо-
нентне явище, пов’язане з різноманіттям життя та діяльності
людини. До розгляду представлено системний устрій концептос-
фери CULTURE, базовими складовими якої є гіперконцепти
FASHION, LITERATURE, VISUAL ART, SHOW BUSINESS,
VIRTUAL CULTURE, які конституюються завдяки гіпоконцеп-
там, мезоконцептам та катаконцептам. Серед головних шляхів
об’єктивації концептосфери CULTURE у сучасній англійській
виділено семантичний та морфологічний шляхи. Концептосфера
CULTURE представлено як нелінійну систему, яка демонструє
здатність до самоорганізації на всіх своїх рівнях. Встановлено
закономірність між формуванням нових номінацій та інверсійни-
ми відносинами всієї концептуальної системи з концептами вір-
туальної культури.

Шифр НБУВ: РА448795
2.Ш.1294. Інформаційна технологія пошуку ключових слів

на основі парсингу англомовних текстів: автореф. дис. ... канд.
техн. наук: 05.13.06 / О. В. Яхимович; Вінницький національ-
ний технічний університет. – Вінниця, 2021. – 22 с.: рис. –
укp.

Розроблено інформаційні технології пошуку ключових слів на
основі автоматизації процесів парсингу англомовних текстів.
Удосконалено модель пошуку ключових слів, яка, на відміну від
існуючих, побудована на основі інформаційної оцінки результа-
тів парсингу тексту та враховує результати аналізу зв’язків між
лексичними одиницями тексту, що надає змогу формалізувати
критерії якості процесу пошуку ключових слів. Уперше розроб-
лено метод пошуку ключових слів, який, на відміну від існу-
ючих, базується на знаходженні синтаксичних зв’язків між сло-
воформами у реченнях англомовного тексту за допомогою техно-
логічних можливостей парсингу сучасних лінгвістичних пакетів.
Запропонований метод надає змогу підвищити числові характе-
ристики якості пошуку ключових слів, а саме повноту і точність.
Удосконалено метод зменшення впливу вербального шуму на
пошук ключових слів, який, на відміну від існуючих, побудова-
но на основі стенфордської класифікації зв’язків між лексични-
ми одиницями речення, що дозволило підвищити якість резуль-
татів пошуку ключових слів у порівнянні з основним методом.

Розглянуто подальший розвиток інформаційної технології пошу-
ку ключових слів, яка, на відміну від існуючих, враховує додат-
кову інформацію процесів парсингу речень у межах послідовно-
го застосування двох запропонованих методів, що надає змогу
уточнити числові оцінки змістовних параметрів тексту та підви-
щити якість пошуку його ключових слів. Прикладні результати
викладено у формальному описі методики пошуку ключових
слів англомовного тексту, створенні алгоритму її реалізації та
розробці програмного забезпечення, яке знаходить ключові сло-
ва на основі врахування значимих зв’язків між словоформами у
реченнях англомовного тексту та подальшої фільтрації вербаль-
ного шуму.

Шифр НБУВ: РА449241
2.Ш.1295. Когнітивно-комунікативні параметри англомовно-

го судового дискурсу в діахронії (кінець ХІХ –  початок
ХХІ століть): автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.04
/ М. О. Зайцева; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя,
2021. – 40 с. – укp.

Започатковано новий напрям лінгвістичних досліджень і тим
самим нову галузь мовознавства – судову дискурсологію, де
судовий дискурс розглянуто як складну багатогранну систему,
що складається з низки субдискурсів, кожен з яких має свою
специфіку. На основі принципу когнітивно-комунікативного мо-
делювання розроблено модель судового дискурсу, суть якої по-
лягає в характеристиці контенту й організації його смислового
простору; залучених мовних засобів; комунікативних режимів
мовленнєвої поведінки агентів в умовах спрямованості мовленнє-
вої дії не стільки на інформування, скільки на здійснення впли-
ву на реципієнтів. Доведено, що фактично переважно дискурс
сторони звинувачення в суді є персуазивним. Дискурс сторони
захисту є переважно сугестивним. Установлено, що сугестія є
замаскованою та непомітною для реципієнтів. Суддівський дис-
курс є переважно коерсивним, оскільки він є особливою риту-
алізованою формою влади. Запропоновано класифікацію дис-
курсивних особистостей судового дискурсу. Егалітарну дискур-
сивну особистість представлено субмісивною дискурсивною осо-
бистістю, яка може бути аверсивною та неаверсивною. Доведено,
що судовий дискурс є неоднорідним і представлений: дискурсом
сторони звинувачення зі стратегією вердиктивності та тактикою
персуазивності; адвокатським зі стратегією рефутативності та
тактикою сугестивності; суддівським зі стратегією екзерситивно-
сті та тактикою коерсивності дискурсами. Виокремлено стратаге-
ми в кожному субдискурсі. Поняття стратагеми вперше запрова-
джено для характеристики судового дискурсу. Визначено понят-
тя дискурсивного простору як інформаційного середовища, яке
створюють дискурсивні особистості внаслідок своєї взаємодії,
співіснування в цьому середовищі. Встановлено, що судовий
дискурсивний простір із часом трансформується. Дискурсивний
простір сторони захисту визначено як провокативний наратив.
Установлено, що провокативний наратив минулого перетинаєть-
ся з тезаурусом. Організація дискурсивного простору в комуні-
кативному режимі ментативу не змінилася: він організований
шляхом питально-відповідної форми. Чітко розмежовано лін-
гвальний контекст дискурсу сторони звинувачення, дискурсу
сторони захисту та суддівського дискурсу. Для реалізації певно-
го комунікативного режиму потрібна не тільки в особливий спо-
сіб організована форма (інфліктивний і провокативний наратив
і ментатив), але й засоби її вираження: кратологеми, аксіологе-
ми, емотиви, міфологеми, соціологеми, концептологеми.

Шифр НБУВ: РА450371
2.Ш.1296. Методи та засоби диференціації фоностатистич-

них структур функціональних стилів англійської мови: авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук: 10.02.21 / І. Ю. Хомицька;
Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2021. – 20 с.:
рис., табл. – укp.

Розроблено метод комплексного аналізу диференціації фоно-
статистичних структур стилів англійської мови, який надає змо-
гу підвищити достовірність диференціації фоностатистичних
структур стилів англійської мови. Сформовано багатофакторний
метод визначення ступеня дії факторів стилю, підстилю й автор-
ської манери викладу. Метод забезпечує підвищення достовірно-
сті здійснення авторської атрибуції тексту за його загальною
стилевою маркованістю. Вдосконалено статистичну модель сти-
левої, підстилевої й авторської диференціації за методом гіпотез
і методом ранжування, яка уможливлює підвищення достовірно-
сті визначення диференційних ознак стилів, підстилів і текстів
різних авторів. Покращено статистичну модель визначення сти-
лерозрізняльної здатності груп приголосних фонем, яка надає
змогу зменшити кількість груп приголосних фонем і підвищити
рівень автоматизації диференціації текстів за групою приголос-
них фонем із найвищою стилерозрізняльною здатністю. Розроб-
лено програмну систему диференціації стилів англійської мови
на фонологічному рівні, наведено результати дослідження.

Шифр НБУВ: РА448211
2.Ш.1297. Просодичні ознаки ненаголошеного вокалізму в

англійському мовленні носіїв української мови (експеримен-
тально-фонетичне дослідження): автореф. дис. ... канд. філол.
наук: 10.02.04 / А. В. Варлакова; Київський національний лін-
гвістичний університет. – Київ, 2021. – 20 с.: рис. – укp.
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Увагу приділено вивченню просодичних ознак ненаголошеного
вокалізму на матеріалі інтерферованого англійського мовлення
українців з різним рівнем фонетичної компетенції. Ідентифікова-
но особливості вокалічних систем англійської та української мов.
Систематизовано інвентар алофонів ненаголошених голосних в
англійському мовленні українців та визначено низку вимовних
відхиленьу просодичних ознаках ненаголошеного вокалізму в
англійському мовленні українців з різним рівнем фонетичної
компетенції. Встановлено типові для англійського мовлення
українців просодичні ознаки ненаголошеного вокалізму у різно-
му комбінаторно-позиційному оточенні. Визначено групи слів, у
яких виявляється найбільша кількість порушень вимови алофо-
нів ненаголошених англійських голосних.

Шифр НБУВ: РА448381
2.Ш.1298. Функціонування дієслів мовлення у сучасній

англійській мові (на матеріалі Британського національного
корпусу): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04
/ М. В. Лукащук; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. –
Львів, 2021. – 20 с. – укp.

Досліджено функціонування комунікативних дієслів у сучас-
ній англійській мові на матеріалі Британського національного
корпусу. Запропоновано комплексний підхід до вивчення кому-
нікативних дієслів на лексичному, граматичному та текстовому
рівнях. Виокремлено класи комунікативних дієслів та встанов-
лено їхні функціональні характеристики. Виявлено синонімічні
та антонімічні ряди комунікативних дієслів, а також моделі, в
яких уживані дієслова мовлення. З’ясовано особливості функ-
ціонування комунікативних дієслів відповідно до класів, до яких
вони належать. Визначено особливості вживання комунікатив-
них дієслів як елементів когезії на рівні текстів у художньому,
науковому, розмовному та газетному текстах. Встановлено, що
найповніше когезивні зв’язки проявляються у художньому тек-
сті, найменше вони виражені у наукових текстах точних наук
(фізики, хімії, прикладних, точних наук тощо). Комунікативні
дієслова становлять основу когезивних зв’язків у тексті.

Шифр НБУВ: РА450904
Див. також: 2.Ш.1272

Викладання та методика вивчення англійської мови

2.Ш.1299. Англійська мова для студентів спеціальності «Бо-
гослов’я»: навч.-метод. посіб. / уклад.: Ж. В. Никіфорчук,
Б. І. Лабінська; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федькови-
ча. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича:
Рута, 2021. – 271 с. – Бібліогр.: с. 269-271. – укp.

Наведено автентичні англомовні тексти релігійно-богослов-
ського змісту та розроблено відповідну підсистему вправ для
формування іншомовної компетентності в читанні майбутніх бо-
гословів. Матеріал побудовано на новітніх концептуальних заса-
дах і подано англійською мовою.

Шифр НБУВ: ВА852455
2.Ш.1300. Англійська мова політології:  підручник

/ А. Г. Латигіна, Н. А. Латигіна; Київський національний
торговельно-економічний університет. – Київ: Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2021. – 411 с.: іл. – укp.

Розглянуто спеціальну англійську політичну термінологію. За-
уважено, що метою видання є розвиток практичних навичок
читання та перекладу фахової літератури, формування мовних
компетентностей, необхідних для професійного спілкування.

Шифр НБУВ: ВА852494
2.Ш.1301. Методика навчання майбутніх інженерів-механі-

ків англійського професійно орієнтованого монологічного мов-
лення: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. В. Ва-
щило; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ,
2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено розв’язанню проблеми підвищення
ефективності навчання майбутніх інженерів-механіків англій-
ського професійно орієнтованого монологічного мовлення з ви-
користанням технології подкастингу. Обгрунтовано доцільність
розроблення методики навчання майбутніх інженерів-механіків
професійно орієнтованого монологу-міркування, визначено під-
ходи до навчання (комунікативно-діяльнісний та професійно орі-
єнтований підходи), окреслено методичні принципи навчання та
розглянуто шляхи їх реалізації, охарактеризовано дидактичні та
методичні можливості сервісу подкастів; створено авторський
сервіс подкастів на навчальній платформі Canvas; визначено
критерії відбору англомовних автентичних подкастів та здійсне-
но їх добір; визначено навички та уміння професійно орієнтова-
ного монологу-міркування; розроблено підсистему вправ із вико-
ристанням технології подкастингу; створено модель навчання
майбутніх інженерів-механіків професійно орієнтованого моно-
логу-міркування; у межах моделі розглянуто особливості органі-
зації навчального процесу на етапах навчання; експерименталь-
ним шляхом доведено ефективність методики навчання; укладе-
но методичні рекомендації з втілення розробленої методики у
навчальний процес.

Шифр НБУВ: РА445409

2.Ш.1302. Перекладай з інтелектом: навч. посіб.: [з прак-
тики пер. для студентів] / Н. М. Гриців, О. В. Кулина; Нац.
ун-т «Львівська політехніка». – Львів: Вид-во Львів. політех-
ніки, 2021. – 218 с.: іл., табл. – укp.

Вичерпно висвітлено лексико-тематичний арсенал у галузі пе-
рекладу. Розглянуто актуальну та цікаву сферу інноваційних
змін «розумного суспільства» та технологічного й інформаційно-
го розвитку, найперше з практичного боку, внаслідок чого по-
глиблено розуміння цього аспекту, ознайомлено з відповідною
лексикою і сформовано фахову компетенцію, зокрема у письмо-
вому перекладі. Обгрунтовано використання фонових знань та
аналіз паралельних текстів, проведення перекладознавчого ана-
лізу та здатність оцінити здобутки, втрати і способи покращення
наявних перекладів, зокрема на етапі кінцевого редагування.
Особливу увагу приділено синонімічному перефразуванню,
проблемі передачі основної та додаткової інформації оригіналь-
ного тексту у тексті перекладу, зіставленню оригіналу і перекла-
ду, пошуку відповідностей, тлумаченню розбіжностей оригіналу
та перекладу, визначенню методів та способів перекладу окре-
мих фрагментів.

Шифр НБУВ: ВА852380
2.Ш.1303. Формування англомовної професійно орієнтова-

ної компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах
полікультурного середовища: автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.02 / Т. М. Вайнагій; Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с.: табл., іл. – укp.

Розкрито теоретичні та методологічні засади фахової підготов-
ки майбутніх лікарів, проаналізовано сучасні підходи і принци-
пи до навчання англомовного професійно орієнтованого говорін-
ня. Визначено суть англомовної професійно орієнтованої компе-
тентності в говорінні майбутніх лікарів. Досліджено особливості
англомовного професійно орієнтованого говоріння майбутніх лі-
карів у полінаціональних групах на основі діалогу-розпитуван-
ня. Виокремлено категорію контекстності культур. Здійснено
рівневу категоризацію розбіжностей між високо- та низькокон-
текстними культурами комунікації на рівнях культурної, вер-
бальної і невербальної поведінки. Визначено етапи формування
англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні
майбутніх лікарів – підготовчо-орієнтаційний, структурно-ко-
мунікативний і завершальний (рефлексійний). Розроблено та
представлено комплекс вправ, укладений з урахуванням катего-
рії контекстності культур на основі спеціально розробленого ал-
горитму, який містить варійовані умови завдань для представни-
ків високо- і низькоконтекстних культур комунікації. Експери-
ментально перевірено та доведено ефективність методики форму-
вання англомовної професійно орієнтованої компетентності в го-
ворінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища,
укладено методичні рекомендації для викладачів англійської мови.

Шифр НБУВ: РА448276
2.Ш.1304. Формування у майбутніх військових фахівців з

інформаційних технологій англомовної компетентності в акаде-
мічному письмі: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02
/ Г. М. Дзіман; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. –
Київ, 2020. – 20 с.: табл. – укp.

Дисертацію присвячено теоретичному обгрунтуванню, розроб-
ці та експериментальній перевірці методики формування у май-
бутніх військових фахівців з інформаційних технологій англо-
мовної компетентності в академічному письмі на основі методики
змішаного навчання. Охарактеризовано лінгвістичні основи на-
вчання майбутніх військових фахівців з інформаційних техноло-
гій англомовного академічного письма; обгрунтовано мету і зміст
формування англомовної компетентності в академічному письмі;
окреслено принципи формування компетентності в академічному
письмі; розглянуто особливості використання змішаного навчан-
ня із застосуванням хмарного сервісу Google Classroom; виділе-
но принципи і критерії відбору навчального матеріалу для фор-
мування у майбутніх військових фахівців з інформаційних тех-
нологій англомовної компетентності в академічному письмі; роз-
роблено підсистему вправ, створено модель організації навчання;
експериментально перевірено ефективність розробленої методики.

Шифр НБУВ: РА445410
2.Ш.1305. English for Engineering: навч. посіб. з англ. мови

/ С. М. Бєлоусова, Т. В. Кисельова, М. К. Смуглякова;
Нац. ун-т кораблебудування імені адмірала Макарова. – Ми-
колаїв: Вид-во Нац. ун-ту кораблебудування ім. адмірала Ма-
карова, 2021. – 149, [1] с.: табл. – (Навчальні посібни-
ки). – Бібліогр.: с. 147-148. – укp.

Наведено оригінальні тексти і вправи за професійною темати-
кою, спрямовані на формування та розвиток у студентів Маши-
нобудівного навчально-наукового інституту навичок усного та
писемного мовлення, читання наукової та довідникової літерату-
ри за фахом.

Шифр НБУВ: ВА852088

Німецька мова

2.Ш.1306. Еволюція словотвірної системи німецької мови в
лінгвосинергетичному вимірі: автореф. дис. ... д-ра філол. наук:

Філологічні науки 

196



10.02.04 / Л. В. Щигло; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. – Харків, 2020. – 36 с.: рис. – укp.

Розроблено нову теоретико-методологічну концепцію дослі-
дження проблем розвитку словотвору німецької мови, спрямова-
ну на розкриття феномену самоорганізації структур у цілісному
циклі розвитку словотвірної системи впродовж її історично за-
свідченої та реконструйованої історії в континуумі одиниць, про-
цесів і залежностей між ними з урахуванням внутрішніх і зов-
нішніх чинників впливу на еволюційні процеси, що відбуваються
у словотвірній системі загалом та її підсистемах зокрема. Сло-
вотвір німецької мови розглянуто як нелінійну, ієрархічно орга-
нізовану безмасштабну фрактально-мережеву структуру, ітера-
тивно-рекурсивний процес, який характеризується еволюційним,
поступальним (на відміну від революційного, стрибкоподібного)
розвитком, зумовленим невисоким рівнем ентропії, що компен-
сується її прагненням до стабільності та грунтується на положен-
ні про підпорядкованість розвитку словотвірної системи універ-
сальним закономірностям відповідно до еволюційно-синергетич-
ної парадигми наукового пізнання. У науковий обіг введено по-
няття фазового портрету словотвірної системи німецької мови
для виявлення еволюційних траєкторій словотворчих процесів
як показників динаміки її розвитку.

Шифр НБУВ: РА445143
2.Ш.1307. Німецько-український кулінарний словник: близь-

ко 6 500 термінів і терміносполук / Г. Б. Мелех, С. В. Кійко;
Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці:
Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича: Рута, 2021. – 287,
[1] с. – Бібліогр.: с. [288]. – укp.

Зазначено, що словник виконує функцію засобу ідентифікації
одиниць у німецькому тексті та встановлення їх українських
еквівалентів. Дидактична спрямованість словника зумовила пріо-
ритетне включення в словник термінів, знання яких не тільки
розширює понятійно-термінологічний апарат, але й запобігає ін-
терференційному впливу рідної мови у випадку активного вжи-
вання німецьких термінів. З дидактичних міркувань у словнику
наявні також терміни-інтернаціоналізми.

Шифр НБУВ: ВА852444
2.Ш.1308. Оптимізація перлокутивного ефекту директивних

мовленнєвих актів у німецькомовному діалогічному дискурсі:
автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Л. А. Аполо-
нова; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. –
укp.

Увагу приділено дослідженню засобів перлокутивної оптимі-
зації директивних мовленнєвих актів, а також виявленню функ-
ціональних особливостей взаємодії між прагмалінгвістичною ор-
ганізацією директиву і типом перлокутивного реагування на ньо-
го. Розглянуто умови успішності директивного мовленнєвого ак-
ту, особливості функціонування складних директивних мовлен-
нєвих актів, засоби їхнього вираження на локутивному та ілло-
кутивному рівнях, характеристики пропозиційного змісту, кла-
сифікація. Підтверджено поділ глобальної стратегії оптимізації
перлокутивного ефекту на стратегії мітигації і інтенсифікації.
Зазначено, що стратегії мітигації директивів конституюються з
локальних стратегій позитивної і негативної ввічливості. Страте-
гії інтенсифікації складаються з аргументативної та маніпулятив-
ної стратегій. В німецькомовному діалогічному дискурсі встанов-
лено декілька рівнів реалізації оптимізаційних стратегій, які
розподіляються відповідно до умов успішності директиву. Дослі-
джено взаємозв’язок директиву та його перлокутивного ефекту.
Виокремлено варіанти вербального реагування адресата на ди-
ректив, які існують у вигляді секвенцій: «директив – згода»,
«директив – відмова», «директив – відтермінована дія».

Шифр НБУВ: РА448680

Фольклор. Фольклористика

2.Ш.1309. Динаміка функціонування анекдоту в кінці XX –
на початку XXI століть: автореф. дис. ... канд. філол. наук:
10.01.07 / В. А. Бережний; НАН України, Інститут мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Риль-
ського. – Київ, 2020. – 18 с. – укp.

Вперше в українській фольклористиці комплексно досліджено
динаміку функціонування анекдоту наприкінці XX – на почат-
ку XXI ст. Проаналізовано різні форми побутування анекдоту
та кореляцію його функцій і комунікаційних можливостей у
нових для жанру умовах. Досліджено трансформації функцій
анекдоту в умовах змін форм побутування та трансляції жанру,
для чого розроблено детальну класифікацію функцій з огляду
на їх роль у комунікативному акті. Визначено комунікативні
особливості анекдоту в усному функціонуванні, бажані риси ад-
ресата і адресанта та характеру взаємодії між ними. Розкрито
специфіку анекдоту як складової сміхової культури та постфоль-
клору. З’ясовано характер і форми трансформації жанру внаслі-
док поширення текстів у збірниках, журналах, газетах, на теле-
баченні, в інтернеті. Проведено порівняльний аналіз жанрів
анекдоту та інтернет-мему, виявлено подібні та відмінні риси,

охарактеризовано особливості взаємовпливу цих жанрів(візуалі-
зація анекдоту і вербалізація Інтернет-мему).

Шифр НБУВ: РА444224
2.Ш.1310. Український фольклор спротиву: традиція і мо-

дифікація, трансмісійні механізми: автореф. дис. ... канд.
філол. наук: 10.01.07 / Я. А. Закальська; Київський нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Вивчено український фольклор спротиву ХХІ ст. як важливу
ланку сучасного фольклоротвірного процесу. Охарактеризовано
його атрибутивні ознаки: національно-державницьку та суспіль-
но-політичну спрямованість, що свідчить про його генетичну
спорідненість із фольклором УСС та УПА. Запропоновано ав-
торське тлумачення поняття «традиція» у фольклористиці. Роз-
ширено вчення про трансмісію у фольклорі та її механізми.
Фольклорний текст Революції гідности інтерпретовано в широ-
кому семіотичному значенні. Вперше в українській фольклорис-
тиці розглянуто різножанровий фольклорний текстовий масив,
що твориться в період сьогочасної гібридної російсько-україн-
ської війни. Дослідницьку увагу звернено на явище інклюзії
індивідуальної творчости у фольклорне середовище «межових»
ситуацій.

Шифр НБУВ: РА448979

Літературознавство

2.Ш.1311. Відтворення концептуального змісту японської
ономатопеїчної лексики у художньому перекладі (на матеріалі
перекладів роману Харукі Муракамі «Хроніка заводного пта-
ха» українською та англійською мовами): автореф. дис. ...
канд. філол. наук: 10.02.16 / Д. О. Ржевська; Київський
національний лінгвістичний університет. – Київ, 2020. –
20 с. – укp.

Проведено комплексний аналіз, зроблено теоретичне узагаль-
нення і представлено цілісну картину ролі та особливостей ви-
користання фреймів під час перекладу ономатопеїчної лексики
японської мови. На грунті вже існуючих науково-практичних
досліджень роману Х. Муракамі «Хроніка заводного птаха» і
текстами його перекладів І. Дзюба та Дж. Рубіна змодельовано
центральні фрейми роману, встановлено взаємозвТязок між ни-
ми та розкрито причини виникнення «порушених» фреймів під
час перекладу.

Шифр НБУВ: РА445310
2.Ш.1312. Олександр Астаф’єв. Життя і творчість: моно-

графія / Р. Радишевський; Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка, НАН України. – Київ: Талком, 2021. – 190,
[1] с.: фот. – укp.

Розкрито життєвий і творчий шлях Олександра Григоровича
Астаф’єва (1952 – 2020) – українського письменника, учено-
го, доктора філологічних наук, професора Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка, провідного наукового
співробітника Міжнародної школи україністики НАН України,
члена Національної спілки письменників України та Міжнарод-
ного ПЕН-клубу, лауреата багатьох літературних премій.

Шифр НБУВ: ВА852497

Світова література.
Література народів окремих країн

2.Ш.1313. Еволюція жанру новели в літературі арабських
країн Перської затоки XX –  поч. XXI ст.: автореф. дис. ...
канд. філол. наук: 10.01.04 / І. О. Субота; Київський нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Проведено комплексне дослідження еволюції жанру новели в
літературі арабських країн Перської затоки XX – початку
XXI ст., зокрема здійснено спробу виявити ідейно-тематичні та
стильові особливості новели на різних етапах її розвитку. Дослі-
джено жанр новели як літературне явище в західній та арабській
літературознавчій науці, розглянуто арабську оповідну традицію
та її вплив на формування новели як жанру на Арабському
Сході. Окреслено становлення та розвиток жанру новели в
Єгипті та країнах Леванту, що вплинуло на формування жанру
новели в літературі Арабських країн Перської затоки. З’ясовано
передумови формування жанру в арабських країнах: історико-
політичні фактори культурного піднесення, соціально-культурні
й економічні чинники розвитку літературного процесу, а також
релігійний фактор і вплив цензури на розвиток сучасної літера-
тури. Запропоновано періодизацію розвитку жанру новели,
з’ясовано її тематичні і стильові особливості на етапах станов-
лення та художньої зрілості. Досліджено еволюцію жіночої но-
велістики, визначено роль жінки в розбудові й удосконаленні
жанру, окреслено здобутки жіночої новелістики. Простежено
еволюцію проблематики в новелістиці країн Перської затоки,
визначено теми, спільні для новелістики всіх країн регіону,
відповідно до часових рамок, коли ці теми порушувалися.
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Розглянуто стильові особливості новели в літературі арабських
країн Перської затоки на прикладі характерних творів, почина-
ючи від романтичних і закінчуючи модерністськими.

Шифр НБУВ: РА448298
2.Ш.1314. Поиски путей к истине: современные рецепции

русской классики: монография / Л. К. Оляндэр; Волынский
национальный университет имени Леси Украинки. – Луцк:
Вэжа-Друк, 2021. – 347 с. – рус.

В контексте современного литературоведения представлен кон-
цептуальный взгляд доктора филологических наук, профессора
О. В. Богдановой на литературный процесс русской литературы
XIX – середины XX вв. Проанализированы ее методология,
специфика дискурса и нарративной системы, раскрыта их роль.

Шифр НБУВ: ВА852126
2.Ш.1315. Полідискурсивність як феномен конституювання

художнього тексту (на матеріалі сучасної російської прози):
автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02 / В. В. Мальцева;
Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків,
2021. – 18 с. – укp.

Увагу приділено вивченню полідискурсивності сучасної росій-
ської прози. Вперше визначено методологійні основи для вивчен-
ня полідискурсивності художнього тексту та виявлено дискур-
сивні механізми, що забезпечують функціонування і тиражуван-
ня цього дискурсивного феномена. Зазначено, що полідискур-
сивність – це спосіб творення такого художнього висловлюван-
ня, яке апелює до великої кількості дискурсів, що співіснують
у сфері соціальних відносин. Упроваджено новий підхід до ро-
зуміння полідискурсивності як наддискурсивного явища. Від-
штовхуючись від теорії поліфонічного роману, розробленої
М. М. Бахтіним, запропоновано розглядати інтердискурсив-
ність, метадискурсивність, мінливий знак та інтермедіальність
некласичного художнього дискурсу як механізми створення по-
лидіскурсивного висловлювання. Дискурсивний підхід надав
змогу звернути увагу на функціювання та сприйняття тексту,
визначити сталі дискурсивні структури, які відіграють тексто-
твірну роль, а також окреслити місце автора та читача в генеру-
ванні постмодерної прози. Полідискурсивність спонукає читача
до активного співавторства, адже текст не може реалізуватися
без інстанції сприймаючого суб’єкта. Сучасний письменник ство-
рює багатомовний, поліфонічний текст за допомогою перемикан-
ня дискурсів, що не надає змогу одному голосу стати доміну-
ючим і впровадити свою ідеологічну модель. Автор звертається
до готових дискурсивних висловлювань, як правило, із метою
деконструкції їх змісту, зниження смислу й іронічного переос-
мислення попереднього досвіду. Розгерметизація дискурсу сучас-
ної російської прози уможливлює створення нелінійного хроно-
топу й універсального позачасового героя, який здатен мати
декілька дискурсивних ролей.

Шифр НБУВ: РА448290
2.Ш.1316. Художні вираження національної ідентичності в

творчості сучасних північноамериканських письменників корін-
ного походження: автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.04
/ О. Г. Шостак; НАН України, Інститут літератури імені
Т. Г. Шевченка. – Київ, 2021. – 39 с. – укp.

Висвітлено конструювання моделі національної ідентичності у
творчості сучасних північноамериканських письменників корін-
ного походження. У фокусі розвідки – розгляд виявів націо-
нальної ідентичності автохтонних народів Північної Америки як
сучасного міждисциплінарного явища та аналіз її проекцій у
літературній творчості. Визначено теоретико-методологічні осно-
ви осмислення національної ідентичності у філософії, культуро-
логії, історії, літературознавстві. Простежено шляхи моделюван-
ня національної ідентичності у сучасній літературі корінних на-
родів. Висвітлено, зокрема, моделі просторової, мовної, культур-
но-релігійної, гендерної ідентичності, що є важливими елемента-
ми національної ідентичності корінних народів континенту. Вио-
кремлено три домінантні критерії ідентичності в літературних
творах, написаних представниками корінних народів Північної
Америки: корінна ідентичність як колективне або особисте по-
чуття, вияв чи форма суспільної свідомості, явище соціальне або
індивідуально-психологічне; корінна ідентичність як доктрина,
ідеологія або світогляд, систематизоване уявлення про світ у
межах певного набору культурних і релігійних понять; корінна
ідентичність як політичний рух, політична програма, в основі
яких лежить ідеологія, доктрина або світогляд.

Шифр НБУВ: РА449244
Див. також: 2.Ш.1285, 2.Ш.1311, 2.Ш.1327, 2.Ш.1335

Література Європи

2.Ш.1317. Аксіологічна концептосфера жіночої прози укра-
їнської діаспори середини XX століття: автореф. дис. ... д-ра
філол. наук: 10.01.01 / В. М. Супрун; Київський нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – укp.

Уперше у вітчизняному літературознавстві проведено системне
аналітико-синтетичне дослідження жіночої прози української
діаспори середини ХХ ст. з урахуванням аксіологічних, гендер-
но-ідентичних, ментально-духовних, соціально-історичних та

еміграційно-дисперсних детермінант. На основі наукового осмис-
лення корпусу творів фемінної епіки реконструйовано жіночу
картину світу з характерними для неї ментальними цінностями.
Запропоновано власне розуміння поняття «художній концепт» і
його реалізацію в ієрархічній системі ціннісних домінант жіночої
прози середини минулого віку. Її систематизація дозволила ви-
ділити домінантні аксіологічні концепти «Батьківщина», «жін-
ка», «любов / кохання», які сукупно маркують світоглядну
парадигму авторок, окреслюють фемінний модус буття україн-
ської жінки в екзилі. З’ясовано специфіку образної реалізації
ціннісних концептів, їх вартісне значення, поетологічну, ідіости-
льову, етичну й естетичну функціональність. Системно проана-
лізовано сенсорно-перцептивний потенціал власне жіночого
сприйняття дійсності в проєкції її емоційно-чуттєвої художньої
ретрансляції. Поряд із визнаними письменницями вперше введе-
но в науковий обіг імена маловідомих творчих індивідуальнос-
тей, чий мистецький набуток доповнив діаспорну частину укра-
їнського «двоколійного» літературного процесу. З’ясовано, що
жіноча проза української діаспори становить собою оригіналь-
ний самобутній пласт в історії українського та світового літера-
турно-художнього розвою.

Шифр НБУВ: РА445852
2.Ш.1318. Аксіологічні домінанти в епістолярії Міхала Гра-

бовського 40-х –  50-х років XIX століття / І. Руденко
// Укр. полоністика. – 2020. – Вип. 17. – С. 3-8. –
Бібліогр.: 6 назв. – укp.

Здійснено аналіз епістолярної спадщини М. Грабовського в
діахронічному аспекті, окреслено її аксіологічні домінанти на
основі ключових переконань адресанта. У перший період
(1823 – 1843 рр.) можна простежити наслідування ідей німець-
кого романтизму, їх адаптацію до польської літератури. У дру-
гий період, 1843 – 1863 рр., на зміну романтичному лібераліз-
му чітко виокремилась радикалізація естетичних поглядів, які
набували безкомпромісного характеру.

Шифр НБУВ: Ж24990
2.Ш.1319. Думка у думці як форма внутрішнього мовлення

в англійськомовному художньому прозовому тексті (на мате-
ріалі романів Маргарет Дреббл): автореф. дис. ... канд. філол.
наук: 10.02.04 / І. Б. Кауза; Львівський нац. ун-т ім. Івана
Франка. – Львів, 2020. – 21 с. – укp.

Дисертацію присвячено аналізу думки у думці як форми внут-
рішнього мовлення, розкриттю та демонстрації комунікативного
потенціалу думки у думці та встановленню функцій досліджува-
ного феномену в постмодерністських романах британської пись-
менниці Маргарет Дреббл. Досліджено наративний потенціал
думки у думці як ускладненої комунікативної структури, її фе-
номен розглядався як домен текстової інтерференції, у спектрі
авторських модифікацій, а також у дієтетичній мінімалістській
оповіді. Проаналізовано прагматичний чинник думки у думці у
структурно-семантичному та комунікативному ранжуванні тек-
стів романів письменниці, який завжди зумовлений ступенем
дистантності між внутрішнім світом Маргарет Дреббл і персона-
жа, між їх психологічними та ідеологічними позиціями. Визна-
чено функції думки у думці як чинника постмодерністського
експериментування з оповіддю, а саме як засобу створення ха-
рактеристики мовомислення персонажа, як засобу створення
оцінної характеристики та експресії прозових текстів романів
Маргарет Дреббл.

Шифр НБУВ: РА445425
2.Ш.1320. Екзистенціал самотності в сучасній польській

прозі (за романом Януша Леона Вишневського «Самотність у
Мережі») / О. Чаплінська, О. Юрчук // Укр. полоністика. –
2020. – Вип. 17. – С. 68-75. – Бібліогр.: 9 назв. – укp.

Проблема самотності в сучасній світовій літературі набула
особливої актуальності. Письменники пропонують її варіативне
осмислення: від самотності як відокремлення від себе й світу до
самотності «зависання» у вимірі «без-Іншого». У пропонованій
студії зосереджено увагу на особливостях художньої презентації
екзистенціалу самотності в сучасній польській літературі. Ілюс-
трацією став дебютний роман Януша Леона Вишневського «Са-
мотність у Мережі». Крізь призму комунікативної філософії
проаналізовано зміну розуміння самотності як очікування зустрі-
чі з «Іншим» на самотність як атрибут сучасного людського
буття.

Шифр НБУВ: Ж24990
2.Ш.1321. Історичне варіювання дискурсивних стратегій

увічливості чоловіків в англомовних жіночих романах XVIII –
XXI ст.: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04
/ О. О. Гужва; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. –
Харків, 2020. – 20 с.: рис. – укp.

Досліджено стратегії ввічливості чоловіка як маскулінного ек-
зостереотипу в дискурсі британських жіночих романів, виявлено
тенденції їх історичного варіювання у XVIII – XXI ст. Увічли-
вість визначено як культурно закорінену регулятивну комуніка-
тивну категорію неонтологічної природи, сукупність знань про
норми комунікативної поведінки та результат їх оцінювання, що
забезпечує гармонійне і безконфліктне спілкування відповідно
до історичної, гендерної та етнокультурної специфіки дискурсу
і реалізується у стратегіях зближення та дистанціювання
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історично змінним набором вербальних і невербальних засобів.
З’ясовано, що серед стратегій увічливості дискурсивної особис-
тості чоловіка історично незмінною виявилась стратегія дистан-
ціювання «Запитуй, ухиляйся». Увічливість чоловіка історично
змінюється від домінування стратегій зближення у XVIII ст. до
віддалення у XIX ст. і до зближення у XX – XXI ст. Історичне
варіювання ввічливості залежить від гендерної ролі адресата та
виявляється у різних наборах стратегій увічливості і частоті їх
уживання у спілкуванні з жінками та з чоловіками.

Шифр НБУВ: РА445689
2.Ш.1322. Лінгвальне вираження оповідної перспективи в

сучасній британській художній літературі (структурно-сема-
нтичний та функційний аналіз): автореф. дис. ... канд. філол.
наук: 10.02.04 / У. В. Рижа; Львівський нац. ун-т ім. Івана
Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – укp.

Дисертацію присвячено лінгвальному вираженню оповідної
перспективи (точки зору) з опертям на структурно-семантичний
та функційний науковий підхід до текстів літературної автобіо-
графії сучасної британської художньої літератури, зокрема її
неожанру misery lit. Дослідження виконано з урахуванням гли-
бинних процесів, якими характеризується сучасний британський
художній дискурс. Значущість дослідження оповідної перспекти-
ви підтверджено орієнтацією сучасних лінгвістичних студій на
проблему точки зору як центральну категорію лінгвонаратології,
літературознавства, текстолінгвістики, дискурс-аналізу. Теоре-
тичним ядром дисертаційної концепції стали поетапно проаналі-
зовані положення праці Б. Успенського «Поетика композиції»
про точку зору суто в лінгвістичному сенсі на тлі семіотичного
підходу. Це уможливило розгляд чотирьох планів існування
оповідної перспективи (точки зору) в художньому прозовому
тексті – «план оцінки», «план фразеології», «план просторово-
часової характеристики» та «план психології».

Шифр НБУВ: РА445424
2.Ш.1323. Рецепція історичного та фольклорно-міфологіч-

ного матеріалу у творчості письменників угруповання «Зево-
нія»: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.03
/ Г. Ю. Шурміньска; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. – Київ, 2021. – 19 с. – укp.

Проаналізовано творчість письменників групи «Зевонія», зок-
рема її фольклорно-міфологічної та історичної основи. Охарак-
теризовано основні тези слов’янської концепції З. Доленги-Хо-
даковського, які відіграли вирішальну роль у формуванні га-
лицької літературної школи першої половини ХІХ ст. До них
належать: повернення до первісного суспільного ладу, основано-
го на гмінах, у яких було закладено основи демократії; консер-
вативне сприйняття історії та культури із запереченням здобут-
ків цивілізації, християнства, будь-яких інших чужинських
впливів; збереження архаїчності язичництва, вираженого в дав-
ній слов’янській творчості; «ходіння в народ» для вивчення
фольклорних слов’янських традицій. Указано на відмінність ра-
дикального типу слов’янських інспірацій польських письменни-
ків, які боролися за визволення Польщі, від ідей панславістів,
твори яких пропагували проросійську політику. З іншого боку,
переконавшись в утопічності ідеї утворення рівноправного сло-
в’янського союзу, на пізньому етапі творчості письменники «Зе-
вонії» (зокрема, А. Бельовський) сповідували полоноцентризм
із виділенням ключової ролі польської нації у збереженні сло-
в’янської спадщини. Проведено паралелі поміж варшавською,
краківською, віленською, пулавською та львівською слов’яно-
фільськими школами, які мали спільну мету – втілення народ-
них творчих ідеалів у літературі задля продовження історичної
традиції та визвольної боротьби слов’ян. Висвітлено особливості
письменницького новаторства представників групи «Зевонія»,
які піддавалися жорсткій цензурі та критиці через політичні
погляди та конспіративну діяльність, були тісно пов’язані з
польською культурною елітою в еміграції і всіма можливими
способами пропагували ідею повернення до народних першодже-
рел. Основну увагу звернено на твори таких письменників, як
А. Бельовський, Ю. Дунін-Борковський, А. Л. Дунін-Борков-
ський, С. Гощинський, Л. Семенський, Д. Магнушевський,
К.-В. Вуйціцький, Л. Набеляк. На основі аналізу різних жанрів
творчого доробку «зевончиків» доведено, що найближчою до
слов’янофільської теорії З. Доленги-Ходаковського була літера-
турна концепція Д. Магнушевського, втілена в оповіданнях,
драмах і програмних віршах. Письменник відкидав здобутки
цивілізації та західної католицької культури, надаючи перевагу
язичницьким мотивам, за що був підданий нещадній критиці.
Проаналізовано біографічний чинник з метою визначення автор-
ських інспірацій. Зазначено, що традиції письменників групи
«Зевонія» продовжили творці «Молодої Польщі» Я. Каспрович,
С. Виспянський, К. Пшерва-Тетмаєр.

Шифр НБУВ: РА449031
2.Ш.1324. Художня проза Франсуа Моріака в контексті

«католицького відродження»: автореф. дис. ... канд. філол.
наук: 10.01.04 / А. Л. Польщак; Київський національний лін-
гвістичний університет. – Київ, 2021. – 21 с. – укp.

У контексті французького літературного «католицького відро-
дження» і світоглядної та поетикальної своєрідності Ф. Моріака
здійснено аналіз таких аспектів творчості митця, як основні кон-

цепти художньої прози, метафори з точки зору сучасної теорії
метафори XX ст. Проведено інтермедіальні дослідження образо-
творчого мистецтва в руслі «релігійного ренесансу» та тенден-
ційно близьких спрямувань, музичних творів композиторів, які
мають нахил до відродження вічних тем. Охарактеризовано
французьке «католицьке відродження» у контексті річища есте-
тизації релігії у французькій літературі, а також як частину
більш широкого процесу літературного та мистецького християн-
ського відродження. Проаналізовано доробок Ф. Моріака з точ-
ки зору використання засобів поетики – оригінальної символі-
ки, психологізму, ідейно-смислових концептів.

Шифр НБУВ: РА448215
2.Ш.1325. Гендерний дискурс у британській поезії кінця

ХVІ –  першої половини ХVІІІ століття: автореф. дис. ... канд.
філол. наук: 10.01.04 / С. Е. Сластьон; Дніпровський нац.
ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2021. – 24 с. – укp.

Вперше введено і апробовано поетологічне трактування понят-
тя «гендерний мотив» на матеріалі англійської та шотландської
поезії кінця XVI – першої половини XVIII ст. Зазначено, що
поняття гендерний мотив є елементом тексту, який перший ре-
агує та вбирає зміни в історичному, культурному та соціальному
контекстах, і доволі довго їх зберігає як усталені норми, відоб-
ражаючи ознаки історико-культурних особливостей певної епо-
хи, специфіку народної, соціальної, генераційної і релігійної
ідентичності, що відносить це поняття до ряду універсальних в
області літературознавчої методології. Виокремлено та проаналі-
зовано значний корпус текстів гендерної тематики з урахуванням
гіпотекстових, текстових, гіпертекстових і мегатекстових елемен-
тів в генераційному, сімейному та статусному аспектах. Доведе-
но, що генераційний аспект, розкриваючи тісний взаємозв’язок
гендерних і релігійних мотивів в текстах, розширює функціо-
нальну парадигму гендерності від соціальної до сакральної.

Шифр НБУВ: РА448407
Див. також: 2.Ш.1332

Література України

2.Ш.1326. Барокова епіграма Івана Величковського: жанро-
во-стильовий аспект: автореф. дис. ... канд. філол. наук:
10.01.01 / С. М. Бойко; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Комплексно проаналізовано жанрово-стильовий аспект баро-
кової епіграми у творчості І. Величковського. Бароко стало пер-
шою спільною площиною величного стилю для всієї Європи,
яким не судилося стати ані готиці, ані ренесансу. Одним із
найяскравіших явищ барокової як української, так і європей-
ської літератури є барокова епіграма, яка має своєрідні харак-
терні ознаки, визначається динамічністю, трагічним напружен-
ням, що інколи досягає рівня катастрофічності, тяжінням до
сміливих трансформацій і комбінацій, напруженістю, бороть-
бою, натуралістичним зображенням природи. Пробудження спо-
кійного релігійного чи естетичного почуття в бароковій епіграмі
здебільшого несподівано викликає сильне враження, яке дося-
гається за допомогою зовнішньої гри, перевантаження, перепов-
нення формальними елементами, що робить кожний твір оригі-
нальним витвором мистецтва. Творчий доробок І. Величковсько-
го збагачує українську барокову літературу такими жанровими
різновидами, як екзегетична, апологічна, проповідницька, моли-
товна, літургійно-молитовна, дидактична, дидактично-притчева,
гнома, вірші-діалоги, порівняльні вислови тощо. Типологічне зі-
ставлення епіграм І. Величковського з жанровим діапазоном єв-
ропейського літературного бароко надає підстави підтверджува-
ти присутність подібної, переважно біблійної емблематики та
схожих версифікаційних засобів у процесі розвитку того чи ін-
шого жанрового різновиду епіграми, що автоматично урівнює
українську барокову епіграму з епіграмою європейською. Твор-
чість І. Величковського розкриває концепцію барокового універ-
салізму з її поєднанням духовних аспектів із національними та
загальнолюдськими. Поет у своїх епіграмах поєднує здорове від-
чуття української ідентичності в контексті європейського бароко
з усією повнотою власного культурного середовища, виступаючи
співтворцем багатоконфесійного дискурсу. Доробок І. Величков-
ського, у якому вивершується жанр епіграми, можна аргументо-
вано вважати еталоном українського літературного бароко, який
доводить та обгрунтовує давність, національну самоідентичність
свого народу, вагомість його внеску до світової культурної
скарбниці.

Шифр НБУВ: РА449229

Українська література ХІХ –  початку ХХ століття

2.Ш.1327. Відтворення лексико-стилістичних складників
лінгвопоетики Тараса Шевченка у японських перекладах: ав-
тореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Н. В. Рєзнікова;
Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. –
20 с. – укp.
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Розглянуто переклад як «сплав двох культур». Вперше залу-
чено до системного критичного аналізу малодосліджений матері-
ал, яким є переклади поезій Т. Шевченка на японську мову.
Проаналізовано семантичні розбіжності між українськими та
японськими мовними й мовленнєвими одиницями на рівні пере-
осмислення їх значень. Уточнено шляхи перекладу тропів і фра-
зеологізмів японською мовою, вивчено закономірності функціо-
нування цих одиниць у перекладеному тексті. Розкрито суть
адаптивних прийомів контекстної реалізації засобів увиразнення
як прагматичних компонентів (денотативних та асоціативних ре-
алій, узуальних лінгвокультурем) у перекладених поетичних
текстах. З’ясовано функції лінгвосоціокультурних складових
асоціативної образності та можливості їх відтворення, що сприяє
становленню часткової теорії українсько-японського перекладу.

Шифр НБУВ: РА448918
2.Ш.1328. Когнітивні аспекти малої прози Михайла Коцю-

бинського: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01
/ А. М. Лахманюк; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володи-
мира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 19 с. – укp.

Досліджено малу прозу Михайла Коцюбинського з погляду
когнітивної наратології. Наголошено, що когнітивна теорія ана-
лізу пропонує таку поетапну концепцію для дослідження нара-
тивних текстів: нарація передбачає комунікацію, комунікація –
сприймання, а сприймання – пізнання. Застосування пізна-
вального підходу сприяло виявленню читацьких естетичних ре-
акцій та емоційних станів у текстах письменника. Виокремлено
ефекти невирішеності (етюд «Цвіт яблуні»), невизначеності
(етюд «Невідомий», новела «Intermezzo»), незавершеності (етюд
«Лялечка»), розгубленості (новела «Дебют»), невпевненості
(оповідання «Дорогою ціною»), а також ефект когнітивного ди-
сонансу (новела «Що записано в книгу життя») та когнітивний
ефект іронії (новели «Хвала життю» та «Подарунок на імени-
ни»). З’ясовано, що письму автора притаманні такі ознаки: ла-
конічність вислову та довершеність кожної фрази; фіксація ху-
дожніх деталей та їх смислове навантаження; психологізований
пейзаж, особливо фрагментарний; синтез мистецтв: література-
малярство, література-музика; моделювання прихованого підтек-
сту, а відтак інтригування читача з метою створення естетичних
ефектів. Доведено, що мала проза Михайла Коцюбинського –
новаторський взірець емоційно збагаченої наративної структури.

Шифр НБУВ: РА448064
2.Ш.1329. Міфопоетика творчості Спиридона Черкасенка:

автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / М. М. Мош-
норіз; нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ,
2021. – 20 с. – укp.

Розглянуто літературознавчі проблеми міфопоетики С. Черка-
сенка: джерела формування й особливостей світогляду митця,
еволюцію письменника в художній асиміляції міфологізму, по-
етичну міфомодель світу, системи бінарних опозицій та особли-
вості актуалізації міфологем, архетипів, традиційних мотивів та
міфосюжетів. У творчому доробку митця поєднано традиції ро-
мантиків із модерністськими тенденціями розвитку української
літератури на межі століть. Творчість С. Черкасенка в аспекті
міфопоетики прикметна заглибленням у філософський та есте-
тичний контексти художньої літератури, міфопоетичною приро-
дою моделі світу, побудованою на основі циклічної концепції і
поєднанням традицій біблійної, античної, слов’янської (переваж-
но – фольклорної) міфології. Використавши здебільшого міфо-
логеми античної, біблійної, слов’янської міфологій, трансформу-
вавши і модифікувавши їх, С. Черкасенко створив багатогранну
міфопоетичну художню систему. У результаті комплексного ана-
лізу масиву поетичних, прозових і драматичних творів з’ясова-
но, що С. Черкасенко мав власну концепцію «олітературення»
міфу. Його трактування міфу розмаїте. Письменник підпорядку-
вав його найактуальнішим проблемам боротьби за волю україн-
ського народу, сприяючи цим інтеграції українського письмен-
ства в загальноєвропейські процеси реміфологізації буття кінця
ХІХ – поч. ХХ ст. У різножанрових творах С. Черкасенко
вдається до наслідування та репродукування національної міфо-
логії, запозичення мотивів, образів і цілих міфологічних сюже-
тів, нетрадиційно переосмислюючи та трансформуючи національ-
ну й інонаціональну міфологічну стихію, творячи національний
міф.

Шифр НБУВ: РА448010
2.Ш.1330. Наукова і епістолярна спадщина Бориса Грінчен-

ка: монографія / В. В. Яременко. – Київ: Юрко Любченко,
2021. – 383 с.: іл. – Бібліогр.: с. 358-365. – укp.

Вперше в українському літературознавстві розглянуто наукову
спадщину Б. Грінченка (1863 – 1910), що дійшла до нас у
100-літньої давності першодруках, у матеріалах із архівних схо-
вищ Києва, Чернігова, Львова, Дніпра, Одеси, Миколаєва, Мос-
кви. Наукова монографія – підсумок видання вперше зібраної
і упорядкованої літературознавчої, мовознавчої, етнографічної,
фольклористичної, педагогічної, народопросвітньої, публіцис-
тичної і епістолярної спадщини у 14 томах, упорядником і на-
уковим редактором якої є проф. Яременко В. В. і над якою
автор працював з 2013 по 2021 рр. Вперше наукова спадщина
Б. Грінченка одержала наукову оцінку у сув’язі часу письмен-
ника і сьогодення, вперше поставлено цілу низку літературоз-

навчих проблем, як редагування Б. Грінченком перекладу Біб-
лії, як творення Б. Грінченком Українського світу та ін. Зроб-
лено першу спробу синтезу наукової і епістолярної спадщини
Б. Грінченка.

Шифр НБУВ: ВА852135
2.Ш.1331. Роман Куліша «Чорна рада»: історія тексту:

автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01 / О. О. Федорук;
НАН України, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка. –
Київ, 2021. – 38 с. – укp.

Уперше системно і комплексно досліджено історію створення
роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» (1857), його укра-
їнської та російської версій. На підставі аналізу рукописних і
друкованих джерел роману, епістолярних, мемуарних, щоденни-
кових свідчень, цензурних документів детально відтворено пере-
біг Кулішевої праці над романом та визначено основні її етапи.
В архівах виявлено і введено в науковий вжиток нові рукописи
«Чорної ради» (зокрема повний текст російського роману, з
якого було зроблено друкарський набір для першодруку в «Рус-
ской беседе» (1857 р.), а також велику кількість раніше невідо-
мих матеріалів (епістолярію, цензурних документів тощо), по-
в’язаних з творчою та видавничою історією роману. Докладно
вивчено усі тексти «Чорної ради» під оглядом їх еволюції. Вио-
кремлено й проаналізовано декілька основних масивів розбіж-
ностей, які найбільше характеризують зміни в текстах обох вер-
сій від початку їх створення і до першої повної публікації.
Системно вивчено усі джерела текстів української та російської
версій «Чорної ради», установлено генетичний зв’язок між ними
та визначено хронологію їх створення. Уперше розглянено цен-
зурні аспекти видання «Чорної ради», проаналізовано цензурні
рукописи і документи на предмет втручання цензури в текст
обох версій роману, охарактеризовано міру цього втручання.
Описано і проаналізовано зміни в романі, які відбулися під
впливом цензури. Детально розглянуто проблему самоцензури
письменника, до якої він вдавався, пишучи «Чорну раду», та
наведено репрезентативні приклади. Досліджено еволюцію
структури роману. Розкрито інтерпретаційний та евристично-ко-
ментаторський потенціал епіграфів, наявних у російській версії
роману, осмислено функціональність епіграфів, «розгорнутих» у
часі.

Шифр НБУВ: РА448725
2.Ш.1332. Художня модель ’’життя-ярмарок’’ в українській

та англійській літературах: поетика й семіотика: автореф.
дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н. Ф. Хайруліна; Бер-
дянський державний педагогічний університет. – Бердянськ,
2020. – 17 с. – укp.

Вперше реалізовано спробу виявити та дослідити художньо-
семіотичну модель «життя-ярмарок» у творах В. Теккерея,
О. Вайлда, І. Франка та В. Підмогильного в ракурсі сучасного
компаративного літературознавства; системно розглянуто худож-
ньо-семіотичну модель «життя-ярмарок» у низці творів україн-
ської та англійської літератур. Здійснено порівняльно-типологіч-
не зіставлення творчого доробку В. Теккерея, О. Вайлда,
І. Франка та В. Підмогильного. Галузь використання: основні
положення роботи можуть бути використані в процесі подальшо-
го дослідження функціонування художньо-семіотичних моделей
одного, або низки творів; у формуванні теоретичного посібника
щодо алгоритму виявлення літературної моделі; у практиці ви-
кладання курсів історії української та зарубіжної літератури
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; у наукових розвідках
сучасної компаративістики.

Шифр НБУВ: РА445455
Див. також: 2.Ш.1338

Українська література XX –  XXI ст.

Історія літератури. Ідейно-художні особливості літератури

2.Ш.1333. Жанрові стратегії української авантюрно-пригод-
ницької прози першої третини XX століття: автореф. дис. ...
д-ра філол. наук: 10.01.01 / Л. М. Кулакевич; Київський ун-т
ім. Б. Грінченка. – Київ, 2021. – 40 с. – укp.

Здійснено системний аналіз української авантюрно-пригод-
ницької прози першої третини XX ст. як одного з феноменів цієї
доби, здійснено «перепрочитання» творів, заповнено пробіл у
розумінні жанрового розмаїття української авантюрно-пригод-
ницької прози першої третини XX ст., її національних особли-
востей, виявлено і з’ясовано специфіку таких авантюрно-пригод-
ницьких жанрів, як роман фронтиру, істерн, робінзонада, тра-
велог, екшен, трилер, друкований серіал, детективний серіал,
шпигунський і крутійський романи, роман-квест, чорний і готич-
ний романи, горор, хронофантастика. Установлено, що в першій
третині XX ст., функціонуючи в загальноєвропейському контек-
сті, українська авантюрно-пригодницька література поповнилася
новими жанрами, сюжетами й образами, темами і мотивами, що
не могли розроблятися в попередні століття з огляду на перебу-
вання під імперським колоніальним тиском. Підкреслено, що
українська література мала свої іманентні джерела авантюрно-
пригодницького дискурсу, вплив західних літератур наприкінці
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XIX – початку XX ст. лише пришвидшив розвиток зазначеного
метажанру на національній ниві. Визначальною особливістю ук-
раїнського літературного процесу 20-х – 30-х рр. XX ст. є його
інтенсивна взаємодія з кінематографом, що позначилося насам-
перед на тематиці і жанрово-стильовій системі літератури (запо-
зичення кінематографічних фабул, типових мотивів, амплуа кі-
ноакторів, сценарних прийомів, побудова творів за монтажним
принципом, колажування тощо). Письменники, маючи на меті
«розхитати» усталені літературні жанри, свідомо розробляли
свої твори за сценарною структурою, використовуючи прийоми
монтажу, крупного плану, багатоепізодичність, просторово-часо-
ві зсуви.

Шифр НБУВ: РА447931
2.Ш.1334. Жанрово-стильова еволюція української історич-

ної повісті XXI століття про козацтво: автореф. дис. ... канд.
філол. наук: 10.01.01 / Т. Ю. Верба; Бердянський державний
педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – 20 с. – укp.

Дисертація є першим системним дослідженням родо-видової
та жанрово-різновидної еволюції української історичної повісті
XXI ст. про козацтво, що дало можливості ввести до наукового
обігу нові історико-літературні аналітичні здобутки у світлі су-
часних літературознавчих концепцій. Висвітлено літературознав-
чий дискурс родо-видових і жанрово-різновидних визначень, їх
розбіжність у триступеневій класифікації рід – жанр – жан-
ровий різновид. Підтримано п’ятиступеневу класифікацію:
рід – вид – жанр – жанровий різновид – жанрова модифі-
кація. Здійснено комплексний аналіз історичних повістей
XXI ст. про козацтво в контексті літературного процесу, тради-
цій і новаторства української історичної прози, визначено їх
особливості. З’ясовано новаторські ознаки жанрових різновидів
і модифікацій проаналізованих повістей, окреслено художнє мо-
делювання історичних постатей і подій. Досліджено способи
конструювання хронотопу, структурні елементи сюжету та ком-
позиції, стильові особливості в історичних повістях XXI ст. про
козацтво.

Шифр НБУВ: РА448194
2.Ш.1335. Інверсія як риторична фігура: семантичний ме-

ханізм та експресивний потенціал (на матеріалі англійської й
української мов): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15
/ О. Я. Толочко; НАН України, Інститут мовознавства імені
О. О. Потебні. – Київ, 2021. – 20 с.: іл. – укp.

Дисертацію присвячено аналізу інверсії як явища функційно-
експресивного синтаксису, пов’язаного, зокрема, з категоріями
порядку слів та актуального членування речення в контексті
загального комунікативно-дискурсивного статусу повідомлення.
Вперше на матеріалі контекстів зі стилістично маркованими ін-
версивними реченнями здійснено дослідження експресивної се-
мантики емотивно та концептуально значущих контекстів з ін-
версивними реченнями за різнорівневими параметрами експре-
сивності їх наголошених елементів. З’ясовано стратегії досягнен-
ня належного ступеня емотивної виразності контекстів з експре-
сивно маркованими інверсивними реченнями в кореферентних
міжмовних парах, пов’язаних транслятивними відношеннями з
урахуванням компенсаторних можливостей у межах цих пар.
Підтверджено, що будь-яка експресивно немаркована мовна оди-
ниця може набути емоційної виразності завдяки мовному й по-
замовному контексту, а вияв експресії в канві висловлювання
має безпосередній стосунок до емоційно-оцінних блоків, що тво-
рять емотивну структуру висловлювання та тексту, яка створює-
ться за допомогою фразового наголосу, лексичних компонентів
речення й певних синтаксичних моделей.

Шифр НБУВ: РА448737
2.Ш.1336. Мова української поезії II половини XX –

початку XXI століття: фонетична, лексико-граматична і лекси-
кографічна рецепція: автореф. дис. ... д-ра філол. наук:
10.02.01 / О. О. Тєлєжкіна; НАН України, Інститут україн-
ської мови. – Київ, 2021. – 33 с. – укp.

Вперше різнорівнево досліджено мови української поезії
II половини XX – початку XXI ст. Узагальнено погляди до-
слідників на поетичну мову як унікальне явище в зарубіжній і
українській лінгвістиці, теоретично обгрунтовано поетичну мову
як систему й уточнено її дефініцію. Систематизовано засоби
фонічної та лексико-граматичної організації поетичного тексту;
охарактеризовано докладно за різними ознаками фігури синтак-
сичного повтору, фігури накопичення, фігури переміщення та
засоби звукопису; грунтовно проаналізовано такі стилістичні фі-
гури, як анадиплосис, просаподосис, поліптотон, анномінація,
гомеотелевт, що їх не виокремлювали у працях українських до-
слідників. Викладено аргументовані пропозиції щодо лексико-
графічного потрактування мови віршових творів, що стануть
важливим підгрунтям для розвитку авторської поетичної лекси-
кографії. Зроблено висновок щодо багатства стилістичних ресур-
сів мови української поезії II половини XX – початку XXI ст.,
за допомогою яких українські майстри слова транслюють автор-
ське сприйняття навколишнього світу, надаючи йому індивіду-
альної експресивності, яскравого фонічного орнаментування, не-
повторного лексико-граматичного оздоблення й оригінального
ритмомелодійного інтонування.

Шифр НБУВ: РА448110

2.Ш.1337. Мовна особистість у сучасному українському
драматургійному дискурсі: автореф. дис. ... д-ра філол. наук:
10.02.01 / О. В. Сахарова; НАН України, Інститут україн-
ської мови. – Київ, 2020. – 38 с. – укp.

Уперше комплексно досліджено мовні особистості персонажів
із домінуванням психологічної і соціальної характеристик та
креативних мовних особистостей із залученням генологічного,
лінгвокогнітивного та психолінгвістичного аспектів, що поспри-
яло встановити типові для кожного різновиду дійових осіб мов-
леннєві жанри, концепти, психологічні передумови комунікації
та використані мовні засоби. Доведено, що для особистостей із
психологічним спрямуванням притаманне тяжіння до сакраль-
них жанрів та розгалужена система концептів філософського,
екзистенційного, етичного змістів, а для особистостей із соціаль-
ним спрямуванням поширеними стають гіпержанри, міжособис-
тісні мовленнєві жанри консонансного або дисонансного спряму-
вання та значно редукується концептуальна сфера. На основі
детального аналізу креативних мовних особистостей виявивлено
схильність до створення оказіонального комунікативного просто-
ру, що представлено прямим та трансформованим використан-
ням мовленнєвих жанрів і мовних засобів.

Шифр НБУВ: РА445460
2.Ш.1338. Семантика образу Тараса Шевченка в українській

романістиці 1980 –  2010-х років: автореф. дис. ... канд. філол.
наук: 10.01.01 / Н. І. Погосян; Черкаський нац. ун-т ім. Бог-
дана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 21 с. – укp.

Вперше системно досліджено різносемантичні варіації образу
Тараса Шевченка в українській художньо-біографічній романіс-
тиці останніх чотирьох десятиліть, простежено еволюцію відпо-
відних тенденцій від ранішої романної шевченкіани. Підтвердже-
но провідний статус шевченківської тематики в історико-біогра-
фічній прозі, ключові теоретико-літературні риси якої теж грун-
товно осмислено з урахуванням найновіших студій. За обраною
тематикою та проблематикою проаналізовано понад 20 романів
про Т. Шевченка, написаних у 1980 – 2010-х рр., різногранно
осмислено риси образу головного героя в них, відзначено впливи
фактора творчої свободи/несвободи письменників-романістів на
міру повноти й історичної достовірності образу Т. Шевченка та
інших персонажів творів. Уперше детально проаналізовано ре-
алізований у романах дискурс Шевченкового приватно-інтимного
життя, відзначено творче (жанрово-видове, стильове, наративне)
експериментаторство романістів-біографів, з’ясовано ряд інших
питомих проблем історико-біографічної прози.

Шифр НБУВ: РА445552
2.Ш.1339. Сучасний український літературний журнал як

інтермедіальний текст: автореф. дис. ... д-ра філол. наук:
10.01.01, 10.01.06 / Г. В. Бітківська; Київський ун-т ім. Б. Грін-
ченка. – Київ, 2020. – 38 с. – укp.

Уперше в українському літературознавстві здійснено ком-
плексний аналіз сучасного українського літературного журналу
крізь призму інтермедіальності. Створено й обгрунтовано теоре-
тичну модель сучасного українського літературного журналу як
інтермедіального тексту, запропоновано її конкретизацію через
типологію метафоричних моделей. У літературознавчий дискурс
уведено поняття «літературний журнал як інтермедіальний
текст». Відрефлектовано літературний журнал як особливу фор-
му, яка уможливлює публікацію різних за жанром, модусом і
стилем творів у спільному дискурсивному просторі для висвіт-
лення розвитку літературного процесу.

Шифр НБУВ: РА445706
2.Ш.1340. Українська література XX ст.: діапазони творчих

голосів і мистецьких відкриттів: вибр. літературознав. пр.
/ В. П. Саєнко. – Львів: Піраміда, 2016. – 868 с. –
Бібліогр. в підрядк. прим. – укp.

Вміщено дослідження, статті, есеї про українських письменни-
ків XX ст., починаючи від раннього модернізму (творчість
І. Франка, Лесі Українки, О. Кобилянської, М. Коцюбинського,
розглянутих крізь призму українсько-скандинавських літератур-
них зв’язків); творців епохи Розстріляного Відродження (І. Баг-
ряний, В. Винниченко, О. Гаврилюк, О. Довженко, В. Домонто-
вич, М. Йогансен, М. Куліш, Ю. Липа, В. Підмогильний,
У. Самчук, М. Хвильовий, Ю. Яновський); прозаїків-шістдесят-
ників і художників слова межі тисячоліть (М. Вінграновський,
О. Гончар, А. Глущак, А. Дімаров, І. Жиленко, О. Жовна,
Є. Кононенко, Б. Нечерда, В. Тарнавський, В. Шевчук,
В. Шкляр). Окрему увагу приділено репрезентативним постатям
і духовному спадку науковців, у тому числі представникам оде-
ської літературознавчої школи (Н. Кузякіна, А. Слюсар,
В. Фащенко), а також історії кафедри української літератури
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Враховано новітні ідеї про українське мистецтво XX ст., які
прийшли «зліва», «справа», «з центру», «здалеку» та «зблизь-
ка», тільки за умови їх продуктивності, незашореності, спро-
можності пізнати явище літератури як самобутній творчий фено-
мен у системі інших і багатоаспектності функціонування. Аналі-
тичний підхід до окремих творів супроводжувався орієнтацією
на вивчення і таких аспектів знань, як тип культури, культур-
но-стилістичної епохи, тип твору, тип письменника, що сприяло
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пошуку асоціативних зв’язків мистецьких явищ, інтертекстуаль-
ності, поглибленню інтересу до культури слова.

Шифр НБУВ: ВА850286
2.Ш.1341. Феномен української «тихої лірики» 60 –  80-х ро-

ків XX століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01
/ О. В. Шарагіна; нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. –
Київ, 2020. – 20 с. – укp.

Розглянуто поетичний феномен «тихої лірики». Проаналізова-
но його ідеологічну складову, яка полягала у зверненні до тра-
диційності та демонстрації мовчання як внутрішньої непогодже-
ності із політичною узурпацією мистецького простору другої по-
ловини ХХ ст. Репрезентовано художньо-образні домінанти вка-
заного літературно-естетичного явища, які апелювали до онтоло-
гічних категорій істинності людського існування, безпосередньо-
го зв’язку людини із природним універсумом та зверненні до
внутрішнього світу ліричного героя.

Шифр НБУВ: РА445464

Персоналії письменників

2.Ш.1342. Жанрово-стильова своєрідність прози Ірини
Вільде в контексті української літератури 30 –  60-х років ХХ
століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01
/ Н. М. Карач; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира
Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 20 с. – укp.

Об’єкт: ранні збірки новел та оповідань «Химерне серце»,
«Історія одного життя», «Наші батьки розійшлися», «Її пор-
трет», «Стежинами життя», «Яблуні зацвіли вдруге», «Незбаг-
ненне серце», повістевий цикл «Метелики на шпильках», «Б’є
восьма», «Повнолітні діти», автобіографічний роман «Повноліт-
ні діти», роман-епопея «Сестри Річинські» Ірини Вільде в укра-
їнському прозовому дискурсі 30-х – 60-х рр. ХХ ст. Хроноло-
гічні межі дослідження окреслені появою етапних творів Ірини
Вільде – новелістичної збірки «Химерне серце» та роману-епо-
пеї «Сестри Річинські», відзначених найвищими літературними
нагородами України: 1936 р. – премією львівського Товариства
письменників і журналістів імені Івана Франка і 1965-го –
Державною премією України імені Тараса Шевченка. Проаналі-
зовано жанрово-стильові особливості творів Ірини Вільде в ук-
раїнському прозовому дискурсі 30-х – 60-х рр. ХХ ст. Розгля-
нуто творчість Ірини Вільде в західноукраїнському письменстві
30-х – 60-х рр. ХХ ст.; висвітлено літературознавчу рецепцію
творчого доробку письменниці; обгрунтовано жанрові модифіка-
ції творів Ірини Вільде; проаналізовано жанровий діапазон но-
велістики авторки; визначено стильовий синкретизм у творах
малих жанрів; досліджено жанрові домінанти повістевої трилогії
«Метелики на шпильках», «Б’є восьма», «Повнолітні діти»;
розкрито жанрово-стильову своєрідність романістики; узагальне-
но поетикальні ознаки роману-епопеї «Сестри Річинські». Упер-
ше в українському літературознавстві системно досліджено про-
зовий доробок Ірини Вільде крізь призму його жанрово-стильо-
вої своєрідності; в діахронному аспекті систематизовано його
літературно-критичну рецепцію; реінтерпретовано ранню лірико-
психологічну прозу письменниці (новели, оповідання, повісті),
уточнено жанрову парадигму великої прози авторки, зокрема
проаналізовано повістевий цикл і романи крізь призму жанрово-
го синтезу; визначено особливості індивідуального стилю автор-
ки, зумовленого світоглядно-ідеологічними чинниками історичної
доби, її знакове місце в українському письменстві ХХ ст. Засвід-
чено нові підходи до аналізу творів Ірини Вільде як жанрової
системи; конкретизовано жанрові модифікації новел; узагальне-
но поетику автобіографізму, зокрема специфіку автобіографічно-
го простору, у повістях та літературознавчі засади моделювання
екзистенційних ситуацій у творах цього жанру; доповнено тео-
ретичні судження про роман «Сестри Річинські» як роман-епо-
пею; відкрито нові можливості для системного вивчення творчо-
сті Ірини Вільде; забезпечено перспективу для майбутніх дослід-
ницьких студій.

Шифр НБУВ: РА448715
2.Ш.1343. Жанрово-стильові особливості та проблематика

художньої прози Василя Захарченка: автореф. дис. ... канд.

філол. наук: 10.01.01 / К. С. Кривопишина; Черкаський
нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. –
20 с. – укp.

Уперше досліджено творчість українського письменника Васи-
ля Захарченка у жанрово-стильовому та проблемно-тематичному
аспектах. З’ясовано обставини формування світоглядних орієн-
тирів митця у контексті літературного процесу кінця ХХ –
початку ХХІ ст. Обгрунтовано приналежність творів В. Захар-
ченка до стильової течії неореалізму із майстерним використан-
ням технік імпресіоністичного письма. Об’єктом комплексного
літературознавчого аналізу вперше стали понад 150 творів малої
прози, зокрема, повісті «Стежка», «Моцар», «Смерч», романи
«Клекіт старого лелеки», «Прибутні люди», ’Довгі присмерки»,
«Ярмарок», «Пий воду з криниці твоєї», «Холодний профіль
камеї».

Шифр НБУВ: РА445625
2.Ш.1344. Творчість Миколи Вороного в контексті модер-

ністського дискурсу: автореф. дис. ... канд. філол. наук:
10.01.01 / С. В. Осяк; Тернопільський нац. пед. ун-т
ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 20 с. – укp.

Здійснено комплексний аналіз художньої творчості поета мо-
дерніста першої чверті ХХ століття Миколи Вороного. Об’єктом
дослідження є найпрезентативніша лірика українського письмен-
ника, змодельована в аспекті модерністського стилю. Означений
стиль протиставляв себе традиції і демонстрував нові засоби
художнього відтворення дійсності. На основі аналізу творчості
Миколи Вороного в контексті модерністського дискурсу вио-
кремлено й схарактеризовано основні складники моделювання
художнього світу; обгрунтовано естетичну цінність поетичних
текстів, оригінальні художні знахідки автора в контексті модер-
ної стилетворчості початку ХХ ст. З’ясовано джерела художньо-
го світогляду, естетичні та культурні засади творчості Миколи
Вороного. Розкрито літературно-критичну рецепцію творчості
письменника як наукову проблему. Досліджено систему симво-
лів у ліриці письменника. На підставі аналізу епістолярної та
публіцистичної спадщини Миколи Вороного виявлено соціопси-
хологічні домінанти, що є підгрунтям структурної, семантичної
і стильової специфіки поетологічних складових художності митця.

Шифр НБУВ: РА448716
2.Ш.1345. Художня проза Агатангела Кримського: автореф.

дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ю. П. Горблянський;
Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. –
20 с. – укp.

Здійснено дослідження белетристичної спадщини А. Крим-
ського як знакового експериментального вияву модернізації ук-
раїнської літературної традиції. Уперше системно, комплексно й
поліаспектно осмислено еволюцію літературно-критичної думки
про художню творчість письменника в історіграфічно-рецептив-
ному та контактологічному ракурсах: спростовано тезу про ваку-
ум дослідницького зацікавлення, виокремлено три етапи рецеп-
ції, висвітлено основні концепти. Актуалізовано проблему ху-
дожнього інтелектуалізму для спростування утрадиційненої ди-
хотомії літературного «народництва» й модернізму в координа-
тах їх поляризації. Проаналізовано роман «Андрій Лаговський»
на тлі етапних текстів української літератури другої половини
ХІХ – початку ХХ ст. на тему життя інтелігенції, інтелектуала
як традицію становлення української інтелектуальної прози. Ви-
світлено проблему автобіографізму творчості письменника не як
спрощену натуралістичну реконструкцію біографії автора, а як
надскладну систему масок і віддзеркалень, автопсихологічний
інтелектуалізм, у якому органічно співіснують і художній вими-
сел, і психофізіологічно вмотивований, докладно інтертекстуалі-
зований автобіографічний субстрат «енциклопедії» душі пись-
менника, і включення інтертексту, наукових коментарів, поле-
мічних асоціацій, фантомних «голосів», ретроспективних і прос-
пективних візій тощо. Досліджено специфіку концептуалізації
художнього характеротворення в белетристиці А. Кримського з
виразною орієнтацією на експериментування з образністю та
наративом.

Шифр НБУВ: РА448738
Див. також: 2.Ш.1312
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Мистецтво. Мистецтвознавство

(реферати 2.Щ.1346 –  2.Щ.1425)

2.Щ.1346. Акціонізм: мистецтво дії та способи його худож-
нього втілення (досвід українських митців): автореф. дис. ...
канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Т. О. Грідяєва; Львівська
національна академія мистецтв. – Львів, 2021. – 17 с. – укp.

Здійснено дослідження розвитку акціонізму наприкінці
ХХ – початку ХХІ ст., окреслено основні його типологічні
види, з’ясовано специфіку його формування та становлення у
світовому та вітчизняному мистецтві. Охарактеризовано основні
зміни у мистецтві другої половини 1960-х – 1970-х рр., що
полягали в поєднанні мистецтва з життям та появою гепенінгу,
перформансу, об’єкту, асамбляжу та бодіарту. Описано твор-
чість знакових для акціонізму постатей. Простежено витоки
формування акціонізму в українському мистецтві, що сягають
філософсько-теоретичних засад авангарду, а також мистецтва
андеграунду 1960-х – 1980-х рр. Окреслено особливості інтег-
рації світових тенденцій постмодернізму в українське мистецтво.
Зроблено системний мистецтвознавчий аналіз проєктів україн-
ських митців кінця ХХ – початку ХХІ ст. за типологічними
напрямами акціонізму: гепенінг, перформанс, інсталяція, лен-
дарт, бодіарт, медіаарт. Також схарактеризовано основні етапи
розвитку українського акціонізму. Зазначено, що масштабний
розвиток перформативних практик спостерігається від початку
2000-х рр. з об’єднанням сучасних формотворчих засобів, новіт-
ніх технологій та стрімкою динамікою міжкультурних практик.
Виокремлено та систематизовано основні теми у творчості мит-
ців-акціоністів. Проєкти українських акціоністів розглянуто че-
рез призму пошуку нових форм виразу, суспільної та національ-
ної ідентифікації, культурного дискурсу та спроб євроінтеграції.

Шифр НБУВ: РА449222
2.Щ.1347. Аналіз застосування угруповання повітряно-кос-

мічних сил Російської Федерації у Сирійській Арабській
Республіці / С. І. Корсунов, О. В. Лезік, Ю. О. Галкін,
М. І. Оборонов, С. П. Коваленко, Ю. М. Оборонов // Зб.
наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – 2020. – Вип. 4. –
С. 7-18. – Бібліогр.: 20 назв. – укp.

Проведено аналіз розгортання, нарощування й особливостей
застосування авіаційного угруповання Збройних Сил (ЗС) Ро-
сійської Федерації (РФ) у Сирійській Арабській Республіці
(САР). Досліджено тактику застосування авіації, характерні
об’єкти й інтенсивність ударів по терористах, новітні зразки
озброєння та авіаційної техніки Збройних Сил РФ, які залучені
для дій у Сирії. Зазначено, що головною задачею російської
авіації у САР є підтримання сухопутної наступальної операції
сирійської армії. Відмічено, що операцію авіаційної групи (АГ)
Повітряно-космічних сил (ПКС) у Сирії можна розглядати як
спробу Росії виступати на світовому рівні у якості держави, яка
здатна рішуче впливати на хід воєнно-політичних подій. Зроб-
лено висновки щодо сучасного стану і перспектив розвитку авіа-
ційної компоненти ПКС РФ.

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Щ.1348. Інсталяція як візуально-комунікативна практика:

творення сучасного мистецького простору: автореф. дис. ...
канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Д. А. Чембержі; Націо-
нальна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного
мистецтва. – Київ, 2021. – 17 с. – укp.

Здійснено поглиблене теоретичне узагальнення інсталяції як
візуально-комунікативної практики творення сучасного мистець-
кого простору. Висвітлено історичні аспекти, джерела й історіо-
графію інсталяції як мистецького феномену, зокрема стан світо-
вого та формування українського досвіду інсталяцій як мистець-
ких практик, а також не досліджені раніше аспекти розвитку
мистецької інсталяції у загальних культуротворчих процесах.
Визначено, що інсталяція як візуально-комунікативна практика
створення сучасного арт-простору та як образ художнього мис-
лення у світоглядній системі сучасних художніх практик відкри-
ває широкі можливості для реалізації інноваційних мистецьких
проєктів, залучення новітніх технологій у практичну діяльність
художників. Виявлено, що специфічним проявом соціально
адаптованої суті інсталяції як візуально-комунікативної практи-
ки створення сучасного арт-простору є те, що художники вико-
ристовують для своїх творів різні матеріали, в тому числі побу-
тові об’єкти сучасного світу. Висвітлено типологію інсталяцій за
різними аспектами впливу на глядача. Охарактеризовано теоре-
тичні, термінологічні та методологічні засади формування про-
єктів крізь призму аналізу сучасного візуального мистецтва як
культурного чинника новітньої візуально-мистецької діяльності.
Простежено періодизацію становлення інсталяційних проєктів в
Україні та світі, висвітлено методи вивчення інсталяцій. Дослі-
джено різноманітні аспекти інсталяцій в інтерпретації сучасного

візуального мистецтва. Проаналізовано історико-культурні шля-
хи формування світових інсталяційних практик, установлено їх
вплив на розвиток інсталяцій на українському мистецькому та
соціальному грунті. 

Шифр НБУВ: РА450393
2.Щ.1349. Історія мистецтв у контексті світової культури:

навч.-метод. посіб.: [у 3 т.]. Т. 1 / Ю. О. Москвічова; Він-
ницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. –
Херсон, 2021. – 291 с.: іл. – Бібліогр.: с. 289-290. – укp.

Подано широкий комплекс матеріалів курсу «Історія мис-
тецтв» для студентів спеціальностей 014.13 «Середня освіта (му-
зичне мистецтво)» та 024 «Хореографія» закладів вищої освіти
України. Викладено детально лекційно-теоретичний масив, вико-
ристану та рекомендовану наукову та навчально-методичну літе-
ратуру, контрольні запитання та тестові завдання для самопере-
вірки студентів із кожної теми, широкий ілюстративний матері-
ал, що унаочнює як теоретичний, так і фактологічний матеріал,
інформативний глосарій, теми для індивідуальних навчально-до-
слідних завдань. Розкрито зміст усіх історичних періодів розвит-
ку провідних культурних регіонів світу, що включає характерис-
тику найважливіших здобутків у літературі, архітектурі, образо-
творчому мистецтві, освіті, театрі тощо. Увагу приділено знако-
вим історичним постаттям і видатним діячам мистецтва різних
країн світу, світоглядним уявленням і стильовим характеристи-
кам кожної конкретної епохи, а саме: архаїчному мистецтву та
мистецтву давнього часу, мистецтву у східних культурах.

Шифр НБУВ: В358678/1
2.Щ.1350. Історія мистецтв у контексті світової культури:

навч.-метод. посіб.: [у 3 т.]. Т. 2 / Ю. О. Москвічова; Він-
ницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. –
Херсон, 2021. – 277 с.: іл. – Бібліогр. с. 276-277. – укp.

Подано широкий комплекс матеріалів курсу «Історія мис-
тецтв» для студентів спеціальностей 014.13 «Середня освіта (му-
зичне мистецтво)» та 024 «Хореографія» закладів вищої освіти
України. Викладено детально лекційно-теоретичний масив, вико-
ристану та рекомендовану наукову та навчально-методичну літе-
ратуру, контрольні запитання та тестові завдання для самопере-
вірки студентів із кожної теми, широкий ілюстративний матері-
ал, що унаочнює як теоретичний, так і фактологічний матеріал,
інформативний глосарій, теми для індивідуальних навчально-до-
слідних завдань. Розкрито зміст усіх історичних періодів розвит-
ку провідних культурних регіонів світу, що включає характерис-
тику найважливіших здобутків у літературі, архітектурі, образо-
творчому мистецтві, освіті, театрі тощо. Увагу приділено знако-
вим історичним постаттям і видатним діячам мистецтва різних
країн світу, світоглядним уявленням і стильовим характеристи-
кам кожної конкретної епохи, а саме: мистецтву середньовіччя
та відродження, культурі нового часу (XVII – XVIII ст.) та її
художнім світоглядам.

Шифр НБУВ: В358678/2
2.Щ.1351. Історія мистецтв у контексті світової культури:

навч.-метод. посіб.: [у 3 т.]. Т. 3 / Ю. О. Москвічова; Він-
ницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. –
Херсон, 2021. – 179 с.: іл. – Бібліогр. с. 177-178. – укp.

Подано широкий комплекс матеріалів курсу «Історія мис-
тецтв» для студентів спеціальностей 014.13 «Середня освіта (му-
зичне мистецтво)» та 024 «Хореографія» закладів вищої освіти
України. Викладено детально лекційно-теоретичний масив, вико-
ристану та рекомендовану наукову та навчально-методичну літе-
ратуру, контрольні запитання та тестові завдання для самопере-
вірки студентів із кожної теми, широкий ілюстративний матері-
ал, що унаочнює як теоретичний, так і фактологічний матеріал,
інформативний глосарій, теми для індивідуальних навчально-до-
слідних завдань. Розкрито зміст усіх історичних періодів розвит-
ку провідних культурних регіонів світу, що включає характерис-
тику найважливіших здобутків у літературі, архітектурі, образо-
творчому мистецтві, освіті, театрі тощо. Увагу приділено знако-
вим історичним постаттям і видатним діячам мистецтва різних
країн світу, світоглядним уявленням і стильовим характеристи-
кам кожної конкретної епохи, а саме: європейській культурі
XIX ст., мистецтву XX – початку XXI ст.

Шифр НБУВ: В358678/3
2.Щ.1352. Парадигмальні трансформації мистецтва XX –

XXI століть: стильові стратегії формотворення: автореф.
дис. ... д-ра мистецтвознавства: 26.00.01 / М. О. Протас; На-
ціональна академія мистецтв України, Інститут проблем сучас-
ного мистецтва. – Київ, 2021. – 34 с. – укp.

Досліджено чинники та наслідки парадигмальних трансформа-
цій, що призвели від початку XX ст. до виникнення у світовому
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масштабі феномену посткультури. Вперше у вітчизняному науко-
вому дискурсі розкрито особливості становлення образотворчого
мистецтва, зокрема української скульптури, які детерміновані
стильовими парадигмами модернізму, постмодернізму та post-по-
стмодернізму, зокрема в аспекті contemporary art, що у просторі
вітчизняного культуротворення віддзеркалилося ентропійними
процесами реїфікації мистецької свідомості та формотворчих
принципів. Аналітичний фокус на феномені поглиблення кризи
мистецтва посткультури детермінований актуальністю в умовах
пізньої фази розвитку капіталізму методологічних традицій
Франкфуртської філософської школи та світосистемного аналізу
І. Валлерстайна, які ефективно діагностують зміни соціально-іс-
торичних і культурно-мистецьких явищ. З’ясовано ризики про-
цесів реїфікації, нівелюючих тенденції самоідентифікації націо-
нального образотворення, що деформує культурну пам’ять су-
спільної свідомості, внаслідок чого сучасна світова та вітчизняна
скульптура, позбавлена вітальної аури, трансформується у роз-
судливий дизайн-проєкт, факт чого маніфестує public art post-
постмодернізму, що врешті веде до культурної ентропії суспіль-
ства споживання. Між тим протягом історичного шляху еволюції
української скульптури реєструються закономірності циклового
повторення стильоутворювальних стратегій, що графічно візуалі-
зується еволюційною моделлю на засадах Теорії Ф. Шміта. Це
верифікує у підсумку твердження, що еволюційний шлях укра-
їнської скульптури ХХ – ХХІ ст. демонструє сталий імператив
парадигмально-стильового ресайклінгу, за яким стильовий геш-
тальт доби трансформується та повертається на новому щаблі
завдань у загальному русі законоутворювальних енергій методо-
логічної і стилістичної свідомості. 

Шифр НБУВ: РА448218
2.Щ.1353. Татуювання як сучасна дизайнерська практика:

образно-стилістичні та техніко-технологічні тенденції: автореф.
дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.07 / О. В. Кротевич;
Київський Нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. –
16 с. – укp.

Досліджено актуальні проблеми у татуюванні як сучасній ди-
зайнерській практиці. Визначено засади при створенні образно-
стилістичних характеристик в умовах поширених техніко-техно-
логічних тенденцій. Проаналізовано історичні передумови ви-
никнення мистецтва татуювання як графічного зображення на
тілі людини і його внеску в культурну спадщину людства. Упо-
рядковано функції, субстилі, техніки та технології в сучасному
тату. Класифіковані функції визначено як систему констант су-
часного татуювання та систематизовано відповідно до рівнодійо-
вих соціально-культурних складових. Дану класифікацію сфор-
мовано скрізь призму функцій графічного дизайну: відобража-
ючу, виховну, пізнавальну, комунікативну, гедоністичну, інте-
лектуальну. Обгрунтовано основні засоби формування худож-
ньо-образних характеристик та розроблено композиційні прийо-
ми, притаманні стилям та технікам сучасного татуювання.

Шифр НБУВ: РА448811
2.Щ.1354. Творчий універсалізм Миколи Стороженка в мис-

тецтві України другої половини ХХ –  початку ХХІ століття:
автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / О. В. Со-
ловей; Національна академія образотворчого мистецтва і архі-
тектури. – Київ, 2021. – 18 с. – укp.

Досліджено образотворчу та педагогічну спадщину М. Сторо-
женка. Вперше вивчено еволюції образної системи митця в со-
ціокультурному зрізі 1945 – 2015 рр., зроблено мистецтвознав-
чий аналіз його живописних, графічних та монументальних тво-
рів, а також проведено систематизацію педагогічної спадщини.
За результати аналізу та узагальнень визначено витоки живопис-
ної манери, мистецького універсалізму, стилістичних змін образ-
ності митця. Простежено еволюцію авторського почерку в книж-
ковій графіці художника, виявлено особливості пластичної кон-
цепції, синтезу традиції та інновацій в монументальних формах
мистецтва. Висвітлено громадську діяльність художника, про-
аналізовано його теоретичний доробок. Систематизовано на-
вчально-методичну спадщину М. Стороженка, визначено основу
його системи викладання та вплив майстра на пластичний світо-
гляд молодих митців. Розглянуто громадську діяльність худож-
ника й охарактеризовано теоретичний доробок митця. Виявлено,
що тексти митця репрезентують його філософський підхід до
проблематики сучасного мистецтва. Дослідження надають змогу
сформувати цілісне уявлення про універсалізм творчості М. Сто-
роженка в українському мистецтві середини ХХ – початку ХХІ ст.

Шифр НБУВ: РА449236
2.Щ.1355. Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтвау:

зб. навук. арт. Вып. 1 / ред.: А. І. Лакотка, У. Р. Гусакоу,
Ю. П. Бондар, А. А. Каваленя, А. А. Лукашанец, В. А. Ар-
ловіч, М. Р. Баразна, К. М. Дулава, У. І. Пракапцоу,
Я. М. Сахута, Б. У. Святлоу, А. П. Паулава, А. І. Лакотка;
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Дзяржауная навуковая
встанова «Цэнтр даследаванняв беларускай культуры, мовы і
літаратуры», «Інстытут мастацтвазнауства, этнаграфіі і фаль-
клору імя Кандрата Крапівы». – Мінск: Права і эканоміка,
2020. – 719 с.: мал. – укp.

Охарактеризированы типы деревянных сакральных, обрядо-
вых и прикладных предметов христианского храма. Раскрыты

художественные особенности ажурного декора традиционной
одежды на Буковыне XX – начала XI вв. Проанализированы
особенности формирования ансамблей городских центров Ровно
и Луцка в Украине, а также Бреста и Гомеля в Беларуси сере-
дины 1940-х и начала 1950-х гг. Рассмотрены тенденции, худо-
жественно-композиционные характеристики культуры акварели
в урбанистических практиках художников Ивано-Франковщины
второй половины XX – начала XXI вв. Охарактеризировано
влияние рельефа на ландшафтно-планировочную организацию
монастырских садов Украины. Внимание уделено истории иссле-
дования строительной керамики эпохи Древней Руси в Украине.
Раскрыты особенности народной живописи на стекле середи-
ны – второй половины XX в. на украинско-белорусском погра-
ничье Ровенского Полесья. Внмание уделено обрядовой функции
бисерного декора народной одежды украинцев. Проанализирова-
ны проблемы сохранения и популяризации нематериального ку-
льтурного наследия в музейных учреждениях под открытым не-
бом Киевского региона. 

Шифр НБУВ: С11803/1
2.Щ.1356. Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтвау:

зб. навук. арт. Вып. 2 / ред.: А. І. Лакотка, В. А. Арловіч,
М. Р. Баразна, Ю. П. Бондар, У. Р. Гусакоу, К. М. Дулава,
А. А. Каваленя, А. А. Лукашанец, У. І. Пракапцоу,
Я. М. Сахута, Б. У. Святлоу, А. І. Лакотка; Нацыянальная
акадэмія навук Беларусі, Дзяржауная навуковая установа
«Цэнтр даследаванняу беларускай культуры, мовы і літарату-
ры», «Інстытут мастацтвазнауства, этнаграфіі і фальклору імя
Кандрата Крапівы». – Мінск: Права і эканоміка, 2020. – 752,
[1] с.: мал. – укp.

Раскрыты особенности украинской народной песни в обработ-
ке белорусских композиторов для академического хора. Освеще-
ны вопросы использования глиняной отделки при строительстве
дома Полтавского губернского земства (ныне Полтавский крае-
ведческий музей имени Василия Кричевского). Проанализирова-
ны особенности развития скоростной резьбы в Украине. Внима-
ние уделено истории создания, пробемам сохранения и реставра-
ции наружных росписей Троицкой надвратной церкви Киево-Пе-
черской Лавры. Рассмотрены аспекты развития украинского
ювелирного искусства конца XX – начала XXI в. Проанализи-
рованы тенденции развития постмодернистских практик в город-
ских пейзажах художников Ивано-Франковщины конца XX –
начала XXI в. Изучены почтовые открытки с видами Каменца-
Подольского начала XX в. в контексте историко-культурного
наследия губернского города. Охарактеризированы творческая и
общественная деятельность художников-шестидесятников в Ук-
раине. Раскрыты традиции авангарда в творчестве украинского
художника Руслана Саенко. Внимание уделено вопросам проис-
хождения субэтноса «горюны» на Сумщине. Освещены вопросы
идеологического контроля книжных фондов в ходе восстановле-
ния библиотечной сети УССР (1943 – 1945 гг.).

Шифр НБУВ: С11803/2

Образотворче мистецтво

2.Щ.1357. Координати творення художнього образу в ук-
раїнському мистецтві 1990-х –  2020-х років: [монографія]
/ Т. В. Міронова; Інститут проблем сучасного мистецтва, На-
ціональна академія мистецтв України, Київська міська галерея
мистецтв «Лавра». – Київ: Лопатіна О. О., 2020. – 318,
[1] с. – Бібліогр.: с. 303-[319]. – укp.

Визначено поняття художньої образності в українському обра-
зотворчому мистецтві, а також окреслено її головні вектори-ко-
ординати у сучасному культурному процесі. Розглянуто теорети-
ко-методологічні засади дослідження сучасного українського
мистецтва, зокрема, скоординовано понятійно-категоріальний
апарат сучасного українського мистецтва у контексті нової есте-
тичної парадигми XXI ст., визначено трансформації образного
ладу сучасного українського мистецтва. Охарактеризовано зна-
чення комунікаційного аспекту як чинника сприйняття худож-
нього образу в сучасному українському мистецтві. Координати
творення художніх образів у сучасному українському мистецтві
стали тими векторами, що впливають на принципові трансфор-
мації, яких зазнає сьогодні українська культура. 

Шифр НБУВ: ВС68495
2.Щ.1358. Теорія і практика мистецької освіти: зб. наук.

пр. / ред.: Л. В. Обух, М. А. Моісєєва; Житомирський дер-
жавний університет імені Івана Франка, Міжнародний центр
сучасної академічної музики «Новата», Житомирська обласна
громадська організація «Асоціація об’єднаних мистецтв». –
Житомир: О. О. Євенок, 2021. – 184 с. – укp.

Представлено наукові статті учасників Всеукраїнської науко-
во-практичної конференції «Мистецька освіта в Україні: пробле-
ми та інновації», що відбулася 2 березня 2021 р. на базі кафедри
мистецької освіти Навчально-наукового інституту педагогіки
Житомирського державного університету ім. Івана Франка в
онлайн-форматі. Висвітлено актуальні проблеми і перспективи
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мистецької освіти, основні світові тенденції її функціонування,
практично-теоретичний розвиток професійно зорієнтованого мис-
тецького навчання й виховання в Україні.

Шифр НБУВ: ВА851985
2.Щ.1359. Український мистецтвознавчий дискурс: кол. мо-

ногр. / М. Атлантова-Даллада, О. Андріанова, А. Баранов-
ська, С. Біскулова, С. Долеско, О. Жадейко, В. Індутний,
О. Походяща, В. Карпов, Н. Сиротинська, О. Бондик, С. Ко-
валенко, В. Михальчук, І. Міщенко, І. Скорик, О. Самар,
Г. Петренко, І. Поліщук, І. Несен, О. Циганок, S. Dychkovskyy,
S. Ivanov, O. Rohotchenko, V. Shulgina; ред.: В. В. Карпов;
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. –
Рига: Baltija Publ., 2020. – 369 с.: іл., табл. – укp.

Висвітлено сучасне осмислення процесу розвитку українського
мистецтва. Наведено матеріали наукових студій дослідників ук-
раїнської художньої культури, результати експертних мистецтво-
знавчих досліджень творів мистецтва. Розглянуто українське ак-
туальне мистецтво в контексті західноєвропейської практики.
Висвітлено роль ATR-FTIR спектроскопії при проведенні ком-
плексної експертизи творів мистецтва. Увагу приділено науковій
атрибуції та прогнозуванню вартості ікон. Розкрито виставкову
історію та експозиційний потенціал живопису та графіки В. Ге-
гамяна. Розглянуто ейдетику художньої творчості людини в кон-
тексті нейроарту.

Шифр НБУВ: ІВ228531
2.Щ.1360. Формування колекцій художніх творів у культурі

Тернополя другої половини ХХ –  початку ХХІ ст.: автореф.
дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Н. В. Рублевська;
«Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника», ДВНЗ. –
івано-Франківськ, 2021. – 16 с. – укp.

Уперше комплексно досліджено колекції художніх творів у
культурі Тернополя другої половини ХХ – початку ХХІ ст.,
висвітлено особливості їх формування й функціонування. Прос-
тежено процеси утворення та збереження не лише музейних, а
також приватних колекцій, розглянуто характерні для них спря-
мування. Проаналізовано основний зміст колекціонування мис-
тецьких творів музеями Тернополя, а також проведені ними
творчі акції та виставки. Досліджено фонди художніх збірок
тернопільських музеїв та визначено основні чинники їх формуван-
ня. З’ясовано та розширено роль окремих сподвижників та колек-
ціонерів у культурному просторі Тернопілля та всієї України.

Шифр НБУВ: РА448695
Див. також: 2.Щ.1364

Історія образотворчого мистецтва

2.Щ.1361. Культурно-мистецька діяльність етнічних спільнот
Києва кінця ХХ –  початку ХХІ століття: автореф. дис. ...
канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / І. О. Кдирова; Київський
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 18 с. – укp.

Досліджено культурно-мистецьку діяльність етнічних спільнот
Києва наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., яку представлено
як історичне, соціальне, поліетнічне явище та творчу практику
представників некорінних народів, повноправних членів україн-
ського суспільства. Розкрито значення дефініції «етноспільно-
та», що визначає групу людей, спільних між собою за терито-
рією походження, самоідентифікацією, цілями, організаційними
структурами, інтересами, потребами. Виявлено провідні напрями
культурно-мистецької діяльності національних меншин Києва,
фактором розвитку яких в добу історичних перетворень стали
створені державою умови для збереження їх самобутності. За-
значено, що об’єднання етносів навколо центрів національних
культур забезпечує реалізацію їх мистецького потенціалу та ви-
сокий результат колективної творчості.

Шифр НБУВ: РА450912
2.Щ.1362. Мала хронологія мистецьких подій і пам’ятних

дат XX століття: Україна –  світ: локал.-індивід. дослідн.
ракурс: довідник / Р. М. Яців; упоряд.: Р. Яців; ред.: С. Да-
вимука; пер.: М. Яців; Львівська національна академія мис-
тецтв, Наукове товариство імені Шевченка. – Львів: Апріорі,
2021. – 543 с.: іл. – Бібліогр.: с. 485-486. – укp.

Проведене дослідження – перша спроба систематизувати ве-
ликий масив фактів щодо історичної динаміки розвитку образо-
творчого мистецтва XX ст. в широкій контактній конфігурації
України та світу. В основі хронології відомі й маловідомі відо-
мості про значимі культурно-мистецькі події: художні виставки,
заснування мистецьких організацій, поява творчих маніфестів та
вагомих мистецтвознавчих і культурологічних праць, дати ство-
рення мистецьких творів, етапних подій у творчості багатьох
мистців тощо. Важливою особливістю є представлення у склад-
них організаційних взаємозв’язках українських художників, тео-
ретиків мистецтва, артменеджерів і в Україні, і в різних куль-
турних центрах світу. Чимало фактів засвідчує активну участь
мистців, вихідців з Україні в культуротворчих процесах в Євро-
пі, на Американському континенті, в Австралії. 

Шифр НБУВ: СО37782

2.Щ.1363. Материк українського авангарду на мапі світу:
наук. зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 3 – 4 груд.
2018 р. / ред.: І. Мелешкіна, А. Сапьолкіна, Д. Горбачов;
Київська міська державна адміністрація, Музей театрального,
музичного та кіномистецтва України. – Київ: МТМКУ,
2019. – 223 с.: іл. – укp.

Досліджено питання формування, взаємозв’язків і виокрем-
лення в європейському контексті художніх особливостей і про-
єкцій у суміжних галузях мистецького напряму «український
авангард». Простежено витоки українського авангарду. Розкрито
особливості національної версії футуризму, його етапи та спря-
мування. Увагу приділено портрету у творчості художників ук-
раїнського кубофутуризму. Висвітлено авангардні тенденції у
постановці української класичної комедії (за виставою «За дво-
ма зайцями» режисера В. Василенка). Здійснено огляд візуаль-
ної поезії українського літературного авангарду початку XX ст.

Шифр НБУВ: СО37766
2.Щ.1364. Художньо-образний поліморфізм творчості Євге-

нії Гапчинської в контексті масової культури України: автореф.
дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Л. М. Аметова;
ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника». –
Івано-Франківськ, 2021. – 19 с. – укp.

Вперше в українському мистецтвознавстві здійснено комплекс-
ний аналіз художньої творчості Є. Гапчинської як сучасного
українського бренду. Її багатогранну діяльність розглянуто на
тлі основних тенденцій розвитку українського мистецтва, у його
нерозривному зв’язку з європейським. Творчість мисткині дослі-
джено в органічній єдності з певними суспільно-політичними
змінами в Україні, загостренням поглядів різних груп художни-
ків на питаннях форми, змісту, стилю, національних джерел
через проєкцію гламуру й інших тенденцій у сучасному україн-
ському мистецькому просторі. Комплексно розглянуто життєвий
шлях, творчу й освітню діяльність Є. Гапчинської. Окреслено
сфери творчої практики мисткині в образотворчому мистецтві.
Визначено типологію виробів у творчому доробку художниці.
Проведено аналіз проблем іміджу сучасного митця на прикладі
творчості Є. Гапчинської. Розглянуто складові художньо-образ-
ного поліморфізму творчості мисткині. Здійснено цілісний мис-
тецтвознавчий аналіз мистецько-дизайнерської практики худож-
ниці. Виявлено точки дотику між дизайном і комерціалізацією
мистецтва у розрізі конкурентоспроможності творів митців су-
часного українського артпростору. Поглиблено розуміння здо-
бутків Є. Гапчинської в річищі сучасної масової (поп-) культу-
ри, що спираються на засади мови програмування, маркетингу,
менеджменту соціокультурної діяльності. 

Шифр НБУВ: РА448880
Див. також: 2.Щ.1357

Архітектура

2.Щ.1365. Архітектурно-просторова організація музеїв під
відкритим небом в Україні: автореф. дис. ... канд. архітектури:
18.00.01 / М. Т. Брич; «Львівська політехніка», Нац. ун-т. –
Львів, 2020. – 24, [1] с.: рис. – укp.

Визначено сучасні принципи, методи і засоби архітектурно-
просторової організації середовища, які доцільно застосовувати
в Україні для створення музеїв під відкритим небом. У дослі-
дженні на основі аналізу процесу виникнення та розвитку зазна-
ченого типу музеїв прослідковано еволюцію методів їх створен-
ня. Грунтуючись на порівнянні та систематизації характерних
рис сучасних музеїв під відкритим небом в Україні і світі, виді-
лено позитивні тенденції, які доцільно застосовувати в музейній
практиці нашої держави. З метою покращання законодавчої бази
досліджуваної сфери запропоновано розширену термінологічну
систему. Сформульовано рекомендації щодо впровадження про-
понованих підходів архітектурно-просторової організації музеїв
під відкритим небом в Україні для збереження та сучасного
використання памТяток архітектури, археології, історії, науки і
техніки.

Шифр НБУВ: РА445548
2.Щ.1366. Архітектурно-художні принципи творчості В. М. По-

кровського: автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01
/ О. В. Кондратьєва; Київський нац. ун-т будівництва і архі-
тектури. – Київ, 2021. – 24 с.: рис. – укp.

Досліджено архітектурно-художні принципи творчості В. М. По-
кровського (1863 – 1924) на основі систематизації і аналізу
його архітектурного надбання, створеного ним в Польщі та Ук-
раїні на зламі ХІХ – ХХ ст. Акцентом дослідження є об’ємно-
планувальні, композиційні та стильові особливості його сакраль-
них, громадських і житлових споруд в Слобідській Україні куль-
турного ренесансу 1905 – 1915 рр. Охарактеризовано прикмети
архітектурного формотворення В. М. Покровського у порівнянні
з британською архітектурою в контексті епохи. Сформульовано
п’ять архітектурно-художніх принципів творчості В. М. Покров-
ського: принцип художньо-семантичного мислення, що передба-
чав створення «будівлі-образу»; принцип «поліфонії стильових
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і народних форм», який застосовувався в одному об’єкті; прин-
цип «синтезу мистецтв і ремесел», який мав за мету створення
«всеосяжного твору»; принцип «складної пластики» (дахів,
фронтонів) як особливість творчого мислення у створенні архі-
тектурного силуету; «різноманітність» форм і композицій як ав-
торський підхід проектування, що стосується, наприклад, вікон-
них прорізів. Принципи творчості В. М. Покровського порівня-
но з принципами О. Г. Сластіона (1855 – 1933) та Ле Корбю-
зьє (1887 – 1965), засвідчуючи зміну архітектурних парадигм
на зламі Нової та Новітньої історії. В історіографію архітектури
введено біографічні факти архітектора-художника, які пов’язані
з містобудівною історією та культурою Харкова. Розглянуто ба-
гатогранну просвітницьку діяльність, науково-педагогічний і
практично-архітектурний вплив на розвиток архітектури Украї-
ни, а також причетність архітектури В. М. Покровського до
культури європейського неоромантизму.

Шифр НБУВ: РА449036
2.Щ.1367. Від модерну до модернізму. Три етапи архітек-

тури Києва: [монографія] / А. Марковський; наук. ред.:
В. В. Товбич; Інститут проблем сучасного мистецтва, Націо-
нальна академія мистецтв України, Київський нац. ун-т будів-
ництва та архітектури. – Київ: Лопатіна О. О., 2020. – 318,
[1] с.: іл., фот. – Бібліогр.: с. 300-[319]. – укp.

Висвітлено генезис київської архітектури першої половини
XX ст. з визначенням трьох межових моментів, «криз», що
ознаменували собою різку зміну вектору розвитку. Поетапно
розглянуто перехід від історично-еклектичних ремінісценцій та
Ар Нуво до авангарду; від конструктивізму та раціоналізму до
радянської неокласики; від так званого сталінського ампіру до
радянського архітектурного модернізму та функціоналізму. На
кожному з етапів проаналізовано ітерації впливу народних тра-
дицій, українського бароко та українського архітектурного мо-
дерну. Акцентовано маркери локальної культурної та національ-
ної самоідентифікації. Креаторський поступ у місті подано як
частина глобальних загальносвітових зрушень з виявленням уні-
кальних особливостей та міжнародних паралелей.

Шифр НБУВ: ВС68441
2.Щ.1368. Основи архітектурно-планувальної організації

науково-виробничих об’єктів інноваційних парків: автореф.
дис. ... канд. архітектури: 18.00.02 / Каземі Ларі Голамалі;
Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ,
2021. – 18 с.: рис. – укp.

Досліджено архітектурно-планувальну організацію інновацій-
них центрів у світовій практиці. Висвітлено соціальні аспекти
розвитку технопаркових структур (далі ТЗ), проведено огляд
теоретичних, нормативних матеріалів та літературних джерел з
питань проєктування та будівництва інноваційних підприємств
(ІП), узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід проєктуван-
ня, будівництва і експлуатації технопарків. Розроблено сучасну
класифікацію ІП, визначено основні фактори, що впливають на
формування будівель ІП. Рекомендовано архітектурно-плану-
вальну організацію ІП із встановленням функціонально-типоло-
гічних характеристик. Проведено уточнення основних груп при-
міщень технопарків і їх планувальних параметрів залежно від
територіальної величини, типу забудови і виду діяльності. Вияв-
лено особливості проєктування ТЗ, що складаються з містобу-
дівних рекомендацій, пропозицій щодо генеральних планів діля-
нок. Запропоновано конструктивні рішення для різних типів
будівель ІП, прийоми підвищення енергоефективності, а також
архітектурно-художньої виразності, засновані на використанні
нових будівельних технологій і створенні сучасних архітектур-
них форм.

Шифр НБУВ: РА448764
2.Щ.1369. Основи теорії морфології міста: автореф. дис. ...

д-ра архітектури: 18.00.01 / Ю. В. Ідак; Нац. ун-т «Львівська
політехніка». – Львів, 2020. – 36, [1] с.: табл. – укp.

Розроблено нові в концептуальному плані та важливі для тео-
рії містобудування принципові положення теорії морфології міс-
та. Зазначено, що ідея формування теорії грунтується на досвіді,
представленому в численних наукових працях американських та
європейських урбаністів, на синтезі морфологічних знань, отри-
маних на міждисциплінарному рівні, та на пошуку нових шляхів
розв’язання проблем, пов’язаних із розвитком сучасної теорії
містобудування. Зауважено, що демонстрації ефективності теоре-
тико-методологічного інструментарію морфології міста і здійс-
ненню необхідних узагальнень про закономірності й особливості
формування матеріальної структури міста сприяли розроблена
морфологічна модель «місто-пазл» та сформульована концепція
«габітус міста».

Шифр НБУВ: РА445719
2.Щ.1370. Принципи організації інтер’єру в українській

сакральній архітектурі першої чверті XX століття (на прикладі
творчості Модеста Сосенка): автореф. дис. ... канд. мистецтво-
знавства: 17.00.07 / В. Р. Радомська; Нац. ун-т «Львівська
політехніка». – Львів, 2021. – 21 с.: рис. – укp.

Визначено основні принципи просторової організації монумен-
тальних стінописів і предметно-просторового наповнення інтер’-
єрів українських церков першої чверті XX ст. на прикладі про-
єктно-художньої діяльності М. Сосенка (1875 – 1920). Систе-

матизовано й узагальнено матеріали дотеперішніх досліджень,
виконано натурні дослідження та ідентифіковано сакральні по-
ліхромії М. Сосенка. Розкрито особливості застосування функ-
ціонального, композиційного, образно-семантичного, техніко-тех-
нологічного принципів, які характеризують творчий метод авто-
ра в дизайні сакральних інтер’єрів. З’ясовано існуючий стан
збереженості монументальних творів, виявлено етапи та причини
руйнування, а також розроблено й апробовано на практиці шля-
хи їх збереження. 

Шифр НБУВ: РА448280
2.Щ.1371. Принципи формування архітектурної типології і

проектування міжуніверситетських культурних центрів: авто-
реф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.02 / О. Ю. Дмитраш;
Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2021. – 20 с.:
рис. – укp.

Досліджено джерельну базу та історичні етапи формоутворен-
ня архітектури будівель об’єктів культури у складі університетів
світу. Розроблено тлумачення поняття міжуніверситетський ку-
льтурний центр. Узагальнено світовий досвід проєктування, бу-
дівництва та експлуатації даних об’єктів та визначені основні
чинники, що впливають на їх формоутворення та типологію,
проаналізовано існуючу нормативну базу, запропоновано класи-
фікацію існуючих типів. Теоретично обгрунтовано принципи та
засоби формування архітектурно-планувальної організації між-
університетських культурних центрів. Розроблено класифікацію
МКЦ за типами, функціональне зонування території і схему
функціонально-планувальної організації приміщень МКЦ. Реко-
мендовано доповнити ДБН В. 2.2-3-2018 розробленими у роботі
положеннями. Визначено найсприятливіші міста України для
розташування в них різного типу міжуніверситетських культур-
них центрів. Подано рекомендації щодо принципів розташування
міжуніверситетських центрів у містах. Розроблено пропозиції
щодо адаптації існуючих об’єктів культури при університетах
України.

Шифр НБУВ: РА448624
2.Щ.1372. Теоретичні основи формування архітектури за-

кладів неформальної освіти: автореф. дис. ... д-ра архітектури:
18.00.01 / І. Л. Кравченко; Київський Нац. ун-т будівництва
і архітектури. – Київ, 2021. – 45 с.: рис. – укp.

Викладено теоретичні основи формування архітектури закла-
дів неформальної освіти. Науково обгрунтовано підходи та ме-
тоди до реорганізації архітектурно-типологічних ланок закладів
неформальної освіти (ЗНФО) різної місткості та призначення,
що відповідають вимогам сьогодення до створення громадських
освітніх закладів нового типу та вимогам до формування сучас-
ного освітнього простору з боку супутніх галузей. Обгрунтовано
вікові, територіальні, типологічні, часові межі дослідження та
проведений аналіз розвитку архітектури закладів, що подібні за
функцією, створено типологічне дерево розвитку у контексті ге-
нези інституцій. Означено методи дослідження: теоретичні, ем-
піричні, методи комплексного та системного аналізу, та автором
введено та обгрунтовано спеціальний метод дослідження – ме-
тод «спорідненої» типології. Визначено та обгрунтовано пара-
метри такого методу. Визначено зовнішні та внутрішні фактори
та обгрунтовано їх вплив на формування архітектури закладів
неформальної освіти на сучасному етапі. Проаналізовано наявні
статистичні дані та визначені основні тенденції розвитку. Викла-
дено сучасну класифікацію закладів неформальної освіти та
означені шляхи її оновлення та вдосконалення. Розроблено
принципову схему системи закладів освіти відповідно до виду
освіти та віку осіб, що навчаються. Визначено процеси у закла-
дах неформальної освіти, що аналізуються для симбіотичного
поєднання із іншими типологічними ланками задля реалізації
тенденцій «кооперації» та «поглибленої спеціалізації». Проведе-
но аналіз ступенів симбіотичного поєднання ЗНФО (відповідно
до існуючої класифікації) з іншими типологічними ланками від-
повідно до параметрів методу «спорідненої» типології та основ-
них процесів з метою визначення сукупних параметричних по-
казників. Створено кореляційні моделі ЗНФО відповідно до
означених тенденцій, викладено бачення автора розвитку та фор-
мування внутрішнього освітньо-комунікативного простору, пред-
ставлений оновлений типологічний ряд закладів неформальної
освіти. Визначено й обгрунтовано основні принципи формування
архітектури ЗНФО та їх образних рішень. Запропоновано при-
йоми та теоретично-методологічні механізми забезпечення сис-
темної реалізації принципів формування ЗНФО. Відомості під-
кріплено ілюстраціями впроваджень авторських теоретичних
розробок у концептуальне та дипломне проектування.

Шифр НБУВ: РА449037
2.Щ.1373. Формування архітектури сакральних комплексів

під впливом суспільно-політичних процесів (на прикладі Тер-
нопільської області): автореф. дис. ... д-ра архітектури:
18.00.01 / О. М. Дячок; Нац. ун-т «Львівська політехні-
ка». – Львів, 2020. – 43 с.: табл. – укp.

Досліджено процес формування та розвитку сакральної архі-
тектури Тернопільської обл. під впливом суспільно-політичних
процесів. Вперше комплексно проаналізовано історичні та соці-
альні передумови будівництва та розвитку культових споруд на
території Тернопільської обл. в контексті розвитку європейської
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культури, досліджено етапи їх формування. Визначено церков-
но-релігійні та конфесійні трансформації, які привели до змін в
архітектурі сакральних комплексів, розкрито роль сакральних
центрів у процесах духовного та національного відродження Ук-
раїни. Проаналізовано сучасні храмові комплекси та визначено
роль сучасних тернопільських архітекторів у процесі відроджен-
ня храмового будівництва України. Висвітлено суспільно-полі-
тичні процеси, які впливали на розвиток храмових комплексів.

Шифр НБУВ: РА448024
Див. також: 2.Т.85

Декоративно-прикладне мистецтво

2.Щ.1374. Методика вивчення декоративно-прикладної твор-
чості: [навч. посіб.] / В. П. Титаренко. – Полтава: Астрая,
2020. – 250, [1] с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 164-168. – укp.

Розкрито основні категорії методики вивчення декоративно-
прикладної творчості: зміст, методи та форми. Розглянуто тех-
нологію проведення навчальних занять, розроблено проблемати-
ку організації проектно-технологічної діяльності на заняттях,
проведення різних видів позакласної роботи. Наведено орієнтов-
ний перелік об’єктів праці з різних видів декоративно-приклад-
ної творчості, приклади інструкційних карток з їх виготовлення.

Шифр НБУВ: ВА852344
2.Щ.1375. Професійна підготовка майбутніх фахівців народ-

них художніх промислів у професійно-технічних навчальних
закладах Західної України (друга половина XX –  початок
XXI століття): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04
/ М. В. Богдадюк; Державна служба України з надзвичайних
ситуацій, Львівський державний університет безпеки життєді-
яльності. – Львів, 2020. – 20 с. – укp.

Досліджено розвиток професійної підготовки майбутніх фа-
хівців народних художніх промислів у професійно-технічних на-
вчальних закладах (ПТНЗ) Західної України у другій половині
ХХ – на початку ХХІ ст. Розглянуто суть і уточнено зміст
базових понять дисертаційного дослідження: «професія», «про-
фесійна підготовка», «професійна освіта», «професійно-технічна
освіта», «ремесло», «промисел», «народний художній проми-
сел», «фахівець», «фахівець народних художніх промислів».
Виокремлено основні етапи розвитку професійної підготовки фа-
хівців народних художніх промислів у професійно-технічних на-
вчальних закладах Західної України досліджуваного періоду:
радянський (1950 – 1991 рр.) та незалежної України (1991 –
2019 рр.). У хронологічній послідовності за визначеною періо-
дизацією проаналізовано архівні джерела та нормативно-правові
документи, які регламентували підготовку майбутніх фахівців
народних художніх промислів у професійно-технічних навчаль-
них закладах Західної України та діяльність ПТНЗ цього про-
філю на різних етапах розвитку. Виявлено основні тенденції
професійної підготовки фахівців народних художніх промислів
у професійно-технічних навчальних закладах Західної України
досліджуваного періоду. Досліджено актуальні проблеми підго-
товки фахівців народних художніх промислів у професійних
(професійно-технічних) закладах освіти України та обгрунтова-
но шляхи вдосконалення професійної підготовки майбутніх фа-
хівців народних художніх промислів з урахуванням досвіду
ПТНЗ Західної України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
Розроблено й апробовано навчально-методичний комплекс для
підвищення кваліфікації викладачів ПТНЗ народних художніх
промислів: посібник «Розвиток народних художніх промислів у
Західній Україні», методичні рекомендації «Удосконалення про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців народних художніх про-
мислів у професійно-технічних навчальних закладах» та програ-
му спецкурсу «Професійна підготовка майбутніх фахівців народ-
них художніх промислів у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти Західної України (друга половина ХХ – по-
чаток ХХІ ст.)».

Шифр НБУВ: РА445634
2.Щ.1376. Розвиток технології етнодизайну в європейській

художньо-промисловій освіті та виробництві / Ю. Дідовець
// Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. –
2020. – Вип. 1. – С. 61-67. – Бібліогр.: 10 назв. – укp.

Обгрунтовано теоретико-методичні засади та суть технології
етнодизайну – освітньо-культурного синтезу сучасних проєкт-
них і традиційних технологій народних художніх ремесел. По-
дано ретроспективу становлення та розвитку технології етноди-
зайну з європейської художньо-промислової освіти і виробниц-
тва. Відображено вплив національного романтизму та віденсько-
го модерну на становлення й розвиток української дизайн-освіти
і практичного етнодизайну.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Щ.1377. Художній текстиль на Львівщині в другій поло-

вині XIX –  на початку XXI ст.: освітньо-культурний аспект:
[монографія] / К. С. Цуркан; ред.: Г. Кусько; НАН України,
Інститут народознавства. – Львів: Ін-т народознавства НАН

України, 2021. –  276 с.: рис.,  табл. –  Бібліогр.:  с. 140-
169. – укp.

Досліджено розвиток народного та професійного текстилю у
історичній ретроспективі з освітньо-культурної позиції. З’ясова-
но структуру мистецької освіти, проведено диференціацію тек-
стильних шкіл, виявлено виробничі бази проведення практик
Львівської національної академії мистецтв. Проаналізовано педа-
гогічні методики, пріоритети розвитку навчальних закладів
Львівщини в галузі текстилю впродовж другої половини XIX –
початку XXI ст.

Шифр НБУВ: ВС68492
Див. також: 2.Щ.1382

Види художніх виробів, що розрізняються
за матеріалом виготовлення

2.Щ.1378. Народний та професійний текстиль на Львівщині
в другій половині ХІХ –  на початку ХХІ ст.: освітньо-куль-
турний аспект: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.05
/ К. С. Цуркан; НАН України, Інститут українознавства імені
І. Крип’якевича, Інститут народознавства. – Львів, 2021. –
20 с. – укp.

Досліджено шляхи одержання ремісничої та професійної осві-
ти як чинника збереження традиції та розвитку художнього тек-
стилю від другої половини XIX ст. – донині. Важливим дже-
релом було вивчення документів архівів ЦДІАЛ, ДАЛО,
ЛНАМ. Проаналізовано структуру мистецької освіти, проведено
авторську диференціацію текстильних шкіл, з’ясовано виробничі
бази проведення практик ЛНАМ, виявлено педагогічні методи-
ки, пріоритети розвитку навчальних закладів Львівщини в галу-
зі текстилю протягом означеного періоду. Встановлено, що в
художньому текстилі та освітній практиці досліджуваного регіо-
ну було присутнє запозичення досвіду інших держав, однак цей
досвід інтерпретувався згідно української етнічної культури та
протягом історії не змінив національної самоідентичності.

Шифр НБУВ: РА449580
2.Щ.1379. Порцеляна Київського експериментального кера-

міко-художнього заводу в контексті мистецької культури Ук-
раїни XX –  початку XXI століть: автореф. дис. ... канд.
мистецтвознавства: 26.00.01 / М. Г. Лампека; ДВНЗ «Прикар-
патський нац. ун-т ім. Василя Стефаника». – Івано-Фран-
ківськ, 2021. – 16 с. – укp.

Вивчено й узагальнено дані про проблеми формотворення та
декорування вітчизняної тонкої кераміки у ХХ – на початку
ХХІ ст. у загально-мистецькому контексті та зокрема на Київ-
ському експериментальному кераміко-художньому заводі
(КЕКХЗ). Висвітлено історію підприємства упродовж ХХ –
початку ХХІ ст., здійснено спробу визначення мистецької цінно-
сті зразків промислового виробництва, інтеграції їх у побут,
виявлення значення впливу на ментальні особливості культуро-
творчих процесів у тогочасному суспільстві. Поглиблено аналіз
наявних творів, проведено систематизацію пам’яток київського
фарфору. Уточнено типологію форм, що випускались на підпри-
ємстві у різні роки його діяльності, особливості їх декорування,
різновиди сюжетного декору, мотиви орнаментів ручного розпи-
су та декалькоманії продукції КЕКХЗ. Атрибутовано окремі
порцелянові вироби заводу та визначено їх вплив на процеси,
які відбувалися у художній культурі України впродовж ХХ –
початку ХХІ ст. Проаналізовано низку факторів, які впливали
на творчість конкретних художників-виробничників фарфоро-
фаянсової промисловості України, флагманом якої був КЕКХЗ.
Охарактеризовано мистецькі якості та приналежність окремих
творів авторству провідних художників підприємства, визначено
техніку та технологію їх виконання, означено наявність дефек-
тів, ступінь збереженості і відповідність раніше відомим версіям
атрибуції. Висвітлено композиційні особливості та стилістику
творів, способи нанесення декору на порцеляновий матеріал.
Виявлено наявність сигнатур і клейм, систематизовано інформа-
цію про те, які марки використовувалися виробництвом у той чи
інший період. Охарактеризовано феномен петриківського розпи-
су в контексті динамічних процесів, що відбувалися від середини
ХХ ст. в українській художній культурі, визначено роль цього
непересічного явища, яке репрезентувало здобутки національно-
го мистецького поступу у тогочасному соціокультурному просто-
рі. Означено творчий потенціал такого осередку розробки оригі-
нальних взірців «білого золота», яким була художня лаборато-
рія КЕКХЗ. 

Шифр НБУВ: РА448877
2.Щ.1380. Ювелірна справа Й. Маршака в художній куль-

турі кінця XIX –  початку XX століття: автореф. дис. ... канд.
мистецтвознавства: 26.00.01 / Н. Н. М. Сапфірова; ДВНЗ
«Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника». – Івано-
Франківськ, 2021. – 18 с. – укp.

Увагу приділено аналізу та виявленню художніх особливостей
асортименту продукції Фабрики художньо-ювелірних виробів
Й. Маршака на тлі розвитку ювелірної справи Києва й інших
ювелірних центрів кінця ХІХ – початку ХХ ст. Доведено
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мистецьке та культуротворче значення фірми Й. Маршака для
розвитку естетичних орієнтирів Києва кінця ХІХ – початку
ХХ ст., у тому числі в розрізі історичного контексту епохи.
Зазначено, що осмислення спадщини ювелірної справи Й. Мар-
шака розкриває його виняткову роль для формування сучасного
вітчизняного культурного простору.

Шифр НБУВ: РА448888
Див. також: 2.Щ.1377, 2.Щ.1385

Види художніх виробів, що відрізняються
за призначенням

2.Щ.1381. Мистецтво килимарства Полтавщини XVIII –
початку XXI століть в художній культурі України: автореф.
дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Є. Г. Харковина;
ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника». –
Івано-Франківськ, 2021. – 16 с. – укp.

Увагу приділено винятковому явищу української художньої
культури – килимарству Полтавщини. Вперше здійснено спро-
бу цілісного осягнення спадку цієї мистецької галузі періоду
ХVІІІ – початку ХХІ ст. Розглянуто генезу, шляхи розвитку,
джерела інспірацій, типологію виробів, специфіку технологій і
стилістичні прерогативи майстрів килимарства Полтавщини за
творами, які збереглися до наших днів. Здійснено характеристи-
ку локальних мистецьких здобутків окремих населених пунктів
у галузі килимарства краю, охарактеризовано історичні аспекти
розвитку окремих майстерень, мануфактур, хатніх робітень.
Виокремлено значення найбільш відомих майстрів Полтавщини
для поступу регіонального килимарства, зокрема періоду ХХ –
початку ХХІ ст.

Шифр НБУВ: РА448881
2.Щ.1382. Традиції народного вбрання в творчості сучасних

дизайнерів одягу (історико-культурні передумови та мистецькі
інтерпретації): автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства:
26.00.01 / Ю. Б. Юрчишин; ДВНЗ «Прикарпатський нац.
ун-т ім. Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2021. –
18 с. – укp.

Вивчено історико-культурні передумови, художні риси та за-
кономірності інтерпретації народного вбрання, вдосконалено ме-
тоди дослідження традицій. Проаналізовано народне вбрання че-
рез аналіз творів фото-, кіно- та образотворчого мистецтва, пе-
реосмислення їх творчої інтерпретації в контексті відтворення
історичних подій, соціальних явищ, персональних характерис-
тик митців і персонажів. Розглянуто світовий досвід традиціона-
лізму, методи інтерпретації в сучасному світовому дизайні одягу.
Здійснено аналіз авторських концепцій митця та творчої інверсії
регіональних мистецьких шкіл як чинників творення моделюван-
ня костюму на основі традицій. Обгрунтовано прийоми вдоско-
налення інтерпретації традицій у сучасному вбранні, розуміння
соціокультурних чинників творчої діяльності дизайнера та мис-
тецьких шкіл. Запропоновано практичні рекомендації їх упрова-
дження в сучасне українське дизайн-проєктування.

Шифр НБУВ: РА448883
2.Щ.1383. Традиційний народний одяг Закарпаття XIX –

першої половини XX ст.: етнічна специфіка, обрядова роль:
[монографія] / В. В. Коцан; ред.: С. П. Павлюк; НАН
України, Інститут народознавства. – Львів: Ін-т народознавства
НАН України, 2021. – 295 с.: фот. – Бібліогр.: с. 253-
266. – укp.

На основі польових етнографічних, архівних, літературних,
речових і зображувальних джерел здійснено комплексний аналіз
та узагальнення еволюції одягових традицій Закарпаття XIX –
першої половини XX ст. Визначено етноідентифікуючі ознаки,
етнографічно розмежувальні риси вбрання етнографічних груп
українців і національних меншин краю. Встановлено сакральну
роль одягу. Проведено детальний аналіз крою та елементів
оздоблення складових одягових комплексів. Окремо акцентовано
на застосуванні народного вбрання у родинній обрядовості, зви-
чаях річного календарного циклу, світоглядних віруваннях і на-
родній магії. Визначено місце народного вбрання у фольклорі та
піснях.

Шифр НБУВ: ВА852521
2.Щ.1384. Феномен золотного шитва в українському деко-

ративному мистецтві: монографія / М. М. Залевська;
ред.: К. Станіславська. – Київ: Пабліш Про, 2021. – 343 с.:
іл. – Бібліогр.: с. 172-188. – укp.

Висвітлено особливості розвитку та функціонування золотого
шитва на українських землях в контексті історико-культурного
та мистецтвознавчого аспектів. Визначено проблемні вектори та
проаналізовано історіографію особливостей формування золот-
ного шитва як феномена декоративного мистецтва. Досліджено
процеси основних етапів становлення золотного шитва та висвіт-
лено шлях його історичного розвитку на українських землях.
Розкрито специфіку функціонального застосування гаптованих
речей і предметів у храмовому середовищі крізь призму історич-
ного формування традицій, розглянуто генезу найбільш пошире-
них іконографічних сюжетів, призначених для богослужбового

використання. Окреслено художні особливості золотного шитва
у контексті культурного простору, виявлено особливості транс-
формації творів гаптування, взаємодії та взаємозв’язків з інши-
ми видами мистецтва. Виявлено особливості процесу зберігання
та популяризації спадщини золотного шитва в колекціях музей-
них фондів в Україні. Розглянуто основні та додаткові матері-
али для золотного шитва, систематизовано основні техніки вико-
нання в українському гаптуванні, обгрунтовано подібність технік
золотного шитва з рушниковими швами на прикладі речей і
творів церковного та світського побутування, музейних фондів,
виставкових колекцій, приватних зібрань. 

Шифр НБУВ: ВА852085

Живопис

2.Щ.1385. Різьблені іконостаси і престоли у творчій прак-
тиці Григорія Петришака / ред.: М. Левицька. – Львів:
Растр-7, 2021. – 148, [7] с.: кольор. іл. – укp.

Висвітлено творчий дизайнерський доробок українського
майстра сакрального мистецтва Г. Петришака. Зауважено, що в
іконостасах важливе, насамперед, малярство, але без цілісності,
пропорційності, гармонії та акцентів, запроектованих у столяр-
но-різьбярській конструкції, без її чіткої ієрархії, статики та
динаміки елементів, неможливо осягнути велич і зміст усієї бо-
гословської та символічної програми українського храму. Зазна-
чено, що проекти іконостасів та інших елементів церковного
опорядження авторства Г. Петришака, представлені у каталозі,
демонструють еволюцію розвитку форм нового сакрального мис-
тецтва в Україні.

Шифр НБУВ: СО37768
2.Щ.1386. Український живопис ХІХ –  початку ХХІ сто-

ліття: національна, конвенціональна, авторська моделі: авто-
реф. дис. ... д-ра мистецтвознавства: 26.00.01 / М. В. Юр;
Національна академія мистецтв України, Інститут проблем су-
часного мистецтва. – Київ, 2021. – 43 с.: табл. – укp.

Вперше здійснено комплексне міждисциплінарне дослідження
закономірностей розвитку українського живопису в ХІХ – по-
чатку ХХІ ст. в контексті ціннісних вимірів національної куль-
тури, суспільно-політичних процесів, авторської візії. Відзначе-
но, що контекстуальність українського живопису була недостат-
ньо теоретично осмислена. Охарактеризовано загальні принципи
класифікації мистецтва (еволюціонізм) та нові підходи, основані
на національних особливостях, різних фазах розвитку (лінійно-
сті, циклічності, перервності), філософських парадигмах. Запро-
поновано метод «моделі», що надає цілісне уявлення про склад-
ну систему смислоутворюючих зв’язків в живописі, його періо-
дизації, мистецтвознавчої й культурологічної типологізації. Об-
грунтовано теоретичні засади образотворчого процесу живопису,
уточнено поняття – конструктивна ідея, простір, художній
простір, художній експеримент, модифікація художньої мови,
введено в науковий обіг нові дефініції – анаморфізм, міжвидо-
ва транзитивність, аргументовано роль та взаємовідношення ку-
льтурного та художнього контексту в аналізі творів. Досліджено
генезу національного живопису, осмислено його базові концепти
як аксіологічну основу творчості художників, охарактеризовано
світоглядні засади творчості Т. Шевченка та його новації в ма-
лярстві. Показано, що українська природа, культура, історія,
були ідентифікаторами формуючого кола тем та мотивів, що
означували національний контекст творчості у творчості Т. Шев-
ченка, В. Тропініна, І. Сошенка, В. Штернберга, їх послідовни-
ків – митців українського модернізму, бойчукістів, шістдесят-
ників, художників періоду незалежності України. Визначено
критерії «конвенціональності» в мистецтві (живописі), показано
їхнє впровадження на макро- і мікрорівні стосунків художника
і влади. Розглянуто питання УавторськоїФ концепції у новій
репрезентації художньої картини світу, досліджено роль автор-
ських візій у поступі українського живопису в руслі модернізму,
авангарду, постмодернізму. За встановленими домінантними
ознаками сформовано принципи будови концептуальних моделей
живопису – «національної», «конвенціональної», «авторської».
   Шифр НБУВ: РА448387

2.Щ.1387. Український іконостас XVII –  XVIII ст.: сема-
нтика пластичного образу: автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав-
ства: 17.00.05 / С. В. Оляніна; Львівська національна акаде-
мія мистецтв. – Львів, 2020. – 31 с. – укp.

Представлено комплексний аналіз архітектурної композиції і
програмного складу різьбленого оздоблення українських іконо-
стасів. Архітектурно-пластичну організацію іконостасів XVII –
XVIII ст. репрезентовано як символічну структуру, що в цілому
формує візуальне повідомлення, яке має таку саму риторичну
основу, що й писемне джерело. Вперше весь архітектурно-плас-
тичний образ українського іконостаса розглянуто як текст про-
повіді й об’єкт візуального богослов’я. Систематизовано та тео-
ретично осмислено фактологічний матеріал з архітектурної ком-
позиції і різьбленого оздоблення іконостасів XVII – XVIII ст.
Для цього обстежено іконостаси, що збереглися in situ, а також
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фрагменти іконостасів, які зберігаються в музейних колекціях,
проаналізовано з цієї точки зору матеріали щодо втрачених іко-
ностасів, опубліковані в ХІХ – ХХІ ст., опрацьовано архівні
матеріали (світлини, креслення, малюнки, письмові документи)
щодо втрачених і збережених іконостасів. Корпус пам’яток, ви-
користаний у дослідженні, зведено в каталог, що становить
134 позиції, 98 із них – утрачені пам’ятки, частину з яких
уперше введено до наукового обігу. Обгрунтовано трактування
архітектурно-декоративної складової іконостаса як архітектурної
рами, історико-культурна семантика якої є контекстом семанти-
ки сюжетів облямованих нею іконних зображень. Виявлено кон-
цептуальні основи, які в XVII ст. зумовили формування архітек-
турної композиції іконостасів як багатоскладової рами та впли-
вали на її подальші трансформації у XVIII ст. Визначено групи
мотивів, які формували семантичне ядро символічної структури
декоративного оздоблення іконостасів на кожному етапі їх роз-
витку. Запропоновано модель прочитання символічної структури
архітектурно-декоративної рами іконостасів XVII – XVIII ст.

Шифр НБУВ: РА445012
2.Щ.1388. Формування АРМУ в Київському художньому

інституті та її вплив на живопис українського модернізму:
автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / А. В. Си-
доренко; Національна академія образотворчого мистецтва і ар-
хітектури. – Київ, 2021. – 18 с. – укp.

Досліджено історію формування спільноти Асоціації револю-
ційного мистецтва України (АРМУ) в Київському художньому
інституті (КХІ) та її вплив на розвиток живопису українського
модернізму. Стрімкий успіх АРМУ в багатьох аспектах визначе-
но участю у його заснуванні ректора та викладачів КХІ. Про-
аналізовано: історичні обставини становлення українського мо-
дернізму з 1917 по 1932 рр.; творчі принципи провідних живо-
писців АРМУ в КХІ; боротьбу радянської влади з формалізмом
і репресії проти української творчої інтелігенції. Виявлено, що
АРМУ засновано в стислий період часткової лібералізації су-
спільного життя в УСРР епохи НЕП і українізації, який у
1930-ті рр. був згорнутий сталінськими репресіями. АРМУ стала
найбільшим мистецьким обТєднанням українського модернізму,
в формуванні якого ключове значення заслуговує ректор і про-
фесори КХІ. На основі матеріалів архівних фондів уточнено
факти з історії УАМ, КХІ, АРМУ і біографій їхніх діячів.
Виявлено, що серед членів АРМУ в КХІ на розвиток живопису
українського модернізму найбільший вплив мали творчі принципи
О. Богомазова, М. Бойчука, П. ГолубТятникова та В. Пальмова.

Шифр НБУВ: РА449235
Див. також: 2.Щ.1370

Музика та видовищні мистецтва

2.Щ.1389. Авторський кінематограф у художній культурі
другої половини ХХ –  початку ХХІ століття: автореф.
дис. ... д-ра мистецтвознавства: 26.00.01 / Г. П. Погребняк;
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. –
Київ, 2021. – 36 с. – укp.

Здійснено комплексне дослідження авторського кінематографа
як феномена української й світової культури, простежено його
формування, розвиток та особливості функціонування в сучасно-
му культурному просторі. Розглянуто теоретичне підгрунтя ав-
торства в кіно. Виокремлено авторські моделі в кінематографі.
Уточнено визначення дефініцій «автор в кіно», «авторське кі-
но». Концепцію інтелектуального кіно С. Ейзенштейна визначе-
но формотворчою в сучасних кіномоделях. Досліджено явище
автобіографізму в кіно. Подано типологізацію образу автора в
кіно. Показано способи відображення національної ідеї в автор-
ських кіномоделях. Виявлено складові зображальної культури
авторського фільму. Розкрито специфіку авторської діяльності в
екранному і сценічному просторі. Показано особливості вироб-
ництва та диcтриб’юцiї авторських фільмів. Доведено, що укра-
їнське авторське кіно є засобом міжкультурного діалогу. 

Шифр НБУВ: РА450907
2.Щ.1390. Бальна хореографія ХХ –  початку ХХІ ст.:

генезис, соціокультурний контекст, тенденції розвитку: авто-
реф. дис. ... д-ра мистецтвознавства: 26.00.01 / Т. С. Павлюк;
НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та
етнології імені М. Т. Рильського. – Київ, 2021. – 39 с. – укp.

Уперше здійснено комплексний мистецтвознавчий аналіз істо-
ричних умов формування та розвитку бальної хореографії (БХ)
у широкому соціокультурному контексті. Досліджено головні
етапи еволюції БХ від появи найпростіших танцювальних форм
на аристократичних зібраннях XII ст. до процесів стандартизації
і трансформації БХ у XX – XXI ст. Виявлено зв’язки БХ з
іншими видами хореографічного мистецтва, виконано структур-
но-функціональний аналіз сучасного бального танцю. Дослідже-
но історичні витоки та специфічні риси різних національних
шкіл бального танцю. Окреслено тенденції розвитку БХ різних
регіонів планети, в тому числі в Європі, Північній і Південній
Америках, Африці, Австралії, деяких країнах Далекого Сходу.

Проаналізовано провідні характеристики й особливості БХ у
незалежній Україні й інших країнах пострадянського регіону.
Висвітлено вітчизняну систему підготовки фахівців бального
танцю в умовах хореографічних клубів і вищої професійної освіти.
Визначено актуальні для української культури напрями взаємодії
БХ і медіапростору. Досліджено конкурсно-спортивну практи-
ку, а також сучасну бальну культуру у форматі віденських
балів та історичних реконструкцій старовинних бальних танців.

Шифр НБУВ: РА450376
2.Щ.1391. Народна хореографічна культура Західного По-

ділля: трансформація та збереження танцювальної традиції:
автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01
/ Л. Б. Щур; ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя
Стефаника». – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – укp.

Уперше комплексно досліджено народну хореографічну куль-
туру Західного Поділля в контексті її взаємозв’язків із суміж-
ними жанрами народної творчості, насамперед традиційною інст-
рументальною музикою та декоративно-ужитковим мистецтвом.
Здійснено комплексний і системний аналіз наукових праць, при-
свячених народній хореографії західноподільського регіону. Вве-
дено до наукового обігу маловідомі архівні матеріали, зокрема з
регіональних періодичних видань. Визначено основні фактори
трансформаційних процесів, що зумовили зміни жанрово-стиліс-
тичних основ танцювальної традиції. Уточнено та доповнено ме-
тодику запису народних танців. Здійснено наукову реконструк-
цію і постановку традиційних танців Західного Поділля на базі
танцювального ансамблю «Веснянка» факультету мистецтв Тер-
нопільського національного педагогічного університету імені Во-
лодимира Гнатюка, який функціонує як ансамбль-лабораторія
етнохореографії Західного Поділля.

Шифр НБУВ: РА448879

Музика

2.Щ.1392. Методика формування мотивації до виконавської
самопідготовки у майбутніх учителів музики: автореф. дис. ...
канд. пед. наук: 13.00.02 / Чжу Пен; Сумський держ. пед.
ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – 20 с.: рис.,
табл. – укp.

Проведено комплексне дослідження проблеми формування мо-
тивації до виконавської самопідготовки (ВС) у майбутніх учите-
лів музики. З’ясовано суть і зміст ВС майбутніх учителів. Роз-
крито мотиваційні чинники музично-виконавської діяльності та
визначено компонентну структуру мотивації (мотивів) дій сту-
дентів у ВС. Окреслено методологічні підходи, розроблено та
теоретично обгрунтовано модель формування мотивації до ВС у
майбутніх учителів музики. Визначено критерії, показники та
встановлено рівні сформованості мотивації до ВС. Експеримен-
тально перевірено ефективність поетапної методики формування
мотивації до ВС у майбутніх учителів музики.

Шифр НБУВ: РА450362
2.Щ.1393. Стильова еволюція камерно-інструментальної

творчості Макса Регера: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав-
ства: 17.00.03 / О. В. Пірієв; Національна музична академія
України імені П. І. Чайковського. – Київ, 2021. – 18 с. – укp.

Уперше системно досліджено камерно-інструментальні твори
М. Регера у проєкції на індивідуальний стиль композитора. Ос-
мислено й уточнено роль камерно-інструментальної музики у
процесах стильової еволюції його творчості. Вибудовано типоло-
гію індивідуального стилю М. Регера на основі аналізу провід-
них стильових тенденцій європейського музичного мистецтва
кінця XIX – початку XX ст. (пізній романтизм, неокласицизм,
модерн/югендштіль). Уточнено хронологію стильової еволюції
творчості М. Регера. Ранній період, що охоплює дві фази
(1889 – 1900 pp. – власне ранній, 1900 – 1904 pp. – «ди-
кий» період), пройшов під знаком постромантичної стильової
парадигми. Центральний (зрілий) період 1904 – 1914 pp. пока-
зовий найбільшою кількістю написаних камерно-інструменталь-
них творів і схильністю до романтизму – неокласицизму. Піз-
ній період (1914 – 1916 рр.) із виокремленням у ньому «Єн-
ського» (1915 – 1916 рр.), як і зрілий, продемонстрував спів-
існування різних стильових начал і переорієнтацію творчих ін-
тенцій у двох напрямах: монологічного та множинного стилю.
Доведено, що композиторський стиль М. Регера функціонував
як динамічна система, що сприймала і трансформувала художню
інформацію двояко: по-перше, з поглибленням рефлексії, по-
друге, з позаособистісною установкою, об’єктивним тоном висло-
влювання. «Чуже слово» як один із типологічних аспектів стилю
стає особливістю композиторського стилю М. Регера, водночас
не втрачаючи початкової стильової семантики. На основі аналізу
ряду камерно-інструментальних творів М. Регера у жанрах квін-
тету, квартету, тріо, дуету, сонати, соло-сюїти, циклу прелю-
дія – фуга показано оновлення М. Регером і підняття на нову
висоту мистецтва контрапункту, культури формотворення бага-
тьох жанрів (зокрема варіацій, фантазій, сюїт), деякі було ре-
анімовано ним практично із повного забуття. Визначено вплив
музики М. Регера на творчість композиторів XX – XXI ст.,
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простежено еволюцію в інтерпретаційних підходах до камерно-
інструментальної спадщини композитора представників німець-
кої виконавської школи. Виснувано, що через призму німецької
музики та творчої діяльності М. Регера вияскравлюються найпо-
казовіші передумови стильової еволюції європейського музично-
го мистецтва кінця XIX – першої третини XX ст.

Шифр НБУВ: РА448226
2.Щ.1394. Формування музично-стильових уявлень підлітків

у колективному музикуванні: автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.02 / О. В. Рябова; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-
каренка. – Суми, 2021. – 20 с.: рис. – укp.

Досліджено проблему формування музично-стильових уявлень
підлітків у колективному музикуванні. З’ясовано теоретичні ос-
нови формування музично-стильових уявлень. Виявлено особли-
вості процесу колективного музикування та його впливу на фор-
мування музично-стильових уявлень підлітків у закладах музич-
ної освіти. Розроблено та теоретично обгрунтовано методику
формування музично-стильових уявлень у колективному музику-
ванні та педагогічні умови її ефективної реалізації в закладах
музичної освіти. Визначено критерії, показники та рівні сфор-
мованості музично-стильових уявлень підлітків – учасників ка-
мерного оркестру закладу музичної освіти. Експериментально
перевірено ефективність методики та педагогічних умов форму-
вання музично-стильових уявлень підлітків у процесі діяльності
камерних оркестрів закладів музичної освіти.

Шифр НБУВ: РА450386

Теорія музики (теоретичне музикознавство)

2.Щ.1395. Взаємодія поліфонічного та гармонічного прин-
ципів музичної організації у творах композиторів першої по-
ловини XX століття: специфіка оновлення, методи аналізу:
автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03
/ О. В. Кузьмук; Національна музична академія України імені
П. І. Чайковського. – Київ, 2020. – 19 с. – укp.

Вперше розглянуто специфіку оновлення принципів музичної
організації у творах композиторів першої половини ХХ ст. в
аспекті взаємодії поліфонічного і гармонічного факторів. Роз-
роблено методику аналізу пантональної та атональної музики,
що поєднує в собі аналіз гармонічної вертикалі та поліфонічної
горизонталі. Розкрито, що гармонічний і поліфонічний принци-
пи музичної організації у творах першої половини ХХ ст. зазна-
ють значних змін, зокрема за рахунок розширення та інтенсифі-
кації їх взаємодії, зростання ролі фактурного чинника формоут-
ворення. Доведено, що методика аналізу, яка поєднує аналіз
гармонічної вертикалі, поліфонічної горизонталі і виявляє коор-
динуючі властивості діагоналі через динаміку розгортання щіль-
ності тканини, унаочнює визначення структурних одиниць зву-
кового складу (симультанні комплекси), ступеня використання
конструктивних можливостей системи, співвідношення традицій-
ності та оновлення, віднайдення змінного та незмінного, а також
дає можливість розробити типологію стретно-імітаційної техніки.
На основі аналізу стретної техніки у вибраних творах компози-
торів першої половини ХХ ст. показано, що оновлення поліфо-
нічних засобів відбувається в умовах максимальної хроматиза-
ції – традиційна поліфонічна техніка збагачується новими
якостями, а саме концентрованістю хроматичних процесів, два-
надцятитоновістю структур, насиченістю фактури дисонуючою
інтервалікою. Зроблено висновки, що провідними принципами
структуроутворення в серійних, серіальних і вільно-атональних
творах першої половини ХХ ст. стають комбінаторика і симетрія.

Шифр НБУВ: РА448003
2.Щ.1396. Елементарна теорія музики: навч.-метод. посіб.

/ М. Мороз. – Одеса: Купрієнко С. В., 2019. – 183 с.:
іл. – Бібліогр.: с. 181-182. – укp.

Вміщено теоретичний і навчально-методичний матеріал з еле-
ментарної теорії музики, логічно згрупований та систематизова-
ний за темами відповідно до діючої навчальної програми для
вищих педагогічних навчальних закладів I – II рівнів акреди-
тації. Кожна тема містить обовТязковий для вивчення матеріал
та додаткову інформацію, спрямовану на поглиблене засвоєння
й розширення музичного світогляду користувачів. Запитання
для самоперевірки, а також різноманітні практичні завдання
сприяють закріпленню навчального матеріалу та формуванню
практичних навичок з нотної грамоти й елементарної теорії музики.
   Шифр НБУВ: ВА851987

2.Щ.1397. Стилізація гуцульського фольклору в українській
музиці кінця XIX –  початку XXI століття: композиторський
і виконавський аспекти: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав-
ства: 17.00.03 / В. В. Данилець; Харківський нац. ун-т мис-
тецтв імені І. П. Котляревського. – Харків, 2021. – 19 с. – укp.

Розглянуто історичні та теоретичні аспекти стилізації, яка є
найпродуктивнішим коміпозиторським методом опрацювання
фольклору в музичному мистецтві XX століття. Представлено
різновиди стилізації: стильова, жанрова, тембральна, фактурна
та виконавська. Художньо-естетичний симбіоз індивідуального
та загально-національного в межах стилізації фольклору предст-
авляє інтерпретаційну множинність композиторських стилів.

Особливу увагу зосереджено на жанрі коломийки, що є симво-
лом національної музичної мови. Адже гуцульський фольклор є
мистецьким підгрунтям для геніальних українських композито-
рів: В. Барвінського, О. Козаренка, Л. Колодуба, М. Колесси,
А. Кос-Анатольського, Н. Нижанківського, М. Скорика, Є.
Станковича, Б. Фільц та багатьох інших. Виконавський фольк-
лоризм – це художній симбіоз високопрофесійного виконавства
та традиційних виразових засобів, що утворили нове явище,
покликане утверджувати національний фольклор у його регіо-
нальній різноманітності. 

Шифр НБУВ: РА447936
Див. також: 2.Щ.1393, 2.Щ.1406, 2.Ю.1444

Історія музики

2.Щ.1398. Віктор Косенко, його доба і культура XXI століт-
тя: наук. зб. матеріалів I Наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю
створення Музею-квартири В. С. Косенка, 29 листоп. 20218 р.
/ ред.: А. Сапьолкіна, В. Мудрик, А. Приходько; Київська
міська державна адміністрація, Музей театрального, музичного
і кіномистецтва України, Меморіальний музей-квартира В. С. Ко-
сенка. – Київ: МТМК України, 2020. – 183 с.: іл., фот. – укp.

Розглянуто питання історії створення меморіального музею
В. Косенка, збереження і дослідження пам’яток митця. Значну
увагу присвячено творчому доробку В. Косенка, його мистець-
ким особливостям, значенню в національній і європейській му-
зичній культурі, питанням виконання та популяризації. Висвіт-
лено постать композитора у культурологічних та музикологічних
дослідженнях вчених та критиків Західної України міжвоєнних
десятиліть. Охарактеризовано особливості драматургії сонати
для віолончелі та фортепіано В. Косенка. Увагу приділено не-
здійсненним оперним задуми автора. Вивчено романси В. С. Ко-
сенка у класі концертмейстерської майстерності. Досліджено вплив
романтичного світовідчуття композитора на творчість В. Кирейка.

Шифр НБУВ: ВА852326
2.Щ.1399. Композиційні особливості протяжних пісень Сло-

бідської України: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства:
17.00.03 / В. С. Русіна; НАН України, Інститут мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Риль-
ського. – Київ, 2020. – 19 с. – укp.

Висвітлено теоретико-методологічні засади вивчення традицій-
ної необрядової ліричної пісенності Слобідської України у гур-
товому виконанні. Охарактеризовано та доповнено матеріалами
власних польових розвідок джерельну базу, реконструйовано та
розшифровано архівні фонозаписи. На підставі аналізу емпірич-
ного матеріалу, накопиченого протягом ХХ та початку ХХІ ст.,
висвітлено структурні особливості протяжних пісень (лад, вір-
шова будова, фактура, ритм), визначено принципи композицій-
ної будови залежно від типу фактури. Розроблено ладотиполо-
гію, ритмотипологію та типологію віршової будови. Визначено
стан сучасного побутування пісенного фольклору Слобожанщи-
ни. Виявлено зміни у виконавській традиції (стара та «нова»
манери). До наукового обігу введено новітні музичні матеріали,
що репрезентують зразки протяжної пісні Луганської, Донецької
та Харківської обл. 

Шифр НБУВ: РА445715
2.Щ.1400. Культурний герой сентименталізму в жанрово-

стильовій картині світу: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав-
ства: 26.00.01 / Ю. В. Бентя; Національна академія мистецтв
України, Інститут проблем сучасного мистецтва. – Київ,
2021. – 16 с. – укp.

Комплексно досліджено жанрово-стильову картину сентимен-
талізму крізь призму культурного героя доби. В сучасному ук-
раїнському мистецтвознавстві вперше розглянуто категорії
«стиль» і «стильовий напрям» із сучасної перспективи та з про-
єкцією на культурно-мистецькі практики сентименталізму. Про-
аналізовано роль і значення філософії етичного сентименталізму
(морального чуття), руссоїстської теорії «шляхетного дикуна»,
консервативної традиції німецьких пієтистів у контексті форму-
вання культури чуттєвості. Спроєктовано категорію «культурний
герой» на простір творчості композитора, клавесиніста, музично-
го науковця, педагога та видавця К. Ф. Е. Баха. Із нових
позицій розглянуто базового культурного героя християнського
світогляду в сентименталістській ораторії К. Г. Грауна «Смерть
Ісуса», а також протагоніста роману Й. В. Гете «Страждання
молодого Вертера» – архетиповий образ останньої чверті XVIII ст.
Виокремлено найсуттєвіші зрушення сентименталістського на-
пряму, що уможливлюють твердження про біфуркаційну роль
сентименталізму у жанрово-стильовій картині світу. Доведено,
що засадничо сентименталістський конфлікт зіштовхує раціо-
нальну й ірраціональну сторони людської свідомості, тобто має
внутрішньо психологічну природу. Висвітлено основні особливо-
сті англійського (британського), французького, німецького, ро-
сійського й українського різновидів сентименталізму у їх супе-
речливій взаємодії. Уточнено поняття «просвітницький реалізм»,
доведено недоцільність його використання в контексті мистецтва
Просвітництва в цілому та сентименталізму зокрема. У філософ-
сько-світоглядній еволюції XVIII – початку XIX ст. сентименталізм
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потрактовано як «внутрішню опозицію» доби Просвітництва.
Окреслено його базові характеристики, зокрема тяжіння жанро-
вої номенклатури сентименталізму до псевдо-документальних
жанрів. 

Шифр НБУВ: РА448274
2.Щ.1401. Стильові особливості музичної архітектоніки у

творах Сергія Прокоф’єва: автореф. дис. ... канд. мистецтво-
знавства: 17.00.03 / Н. В. Водолєєва; Національна музична
академія України імені П. І. Чайковського. – Київ, 2020. –
20 с. – укp.

Досліджено музичну архітектоніку в композиторській творчо-
сті С. Прокоф’єва. Запропоновано методику дослідження архі-
тектоніки музичного твору. З цією метою залучено принципи
архітектоніки, визначені в інших галузях науки та мистецтва.
Дослідження базовано на визначенні поняття та розумінні «му-
зичної архітектоніки» В. Москаленком. До двох виділених до-
слідником різновидів архітектонічних уявлень (випереджуючого
та резюмуючого) додається третій тип – втілюючий. Виявлено
специфічні риси музичної архітектоніки: симультанність, уза-
гальненість, презентативність конструкції та провідних архітек-
тонічних опор. У творчості С. Прокоф’єва музичну архітектоні-
ку розглянуто як системоутворюючий фактор музичного мислен-
ня композитора. З’ясовано, що архітектонічність як важлива
складова музичного стилю композитора обумовлена певними ін-
дивідуально-психологічними властивостями його особистості: по-
тужним інтелектом, структурованістю і системністю мислення,
тяжінням до ясності, точності, лаконічності викладення. Яскра-
вим проявом прокоф’євської архітектоніки є феноменальна рит-
мічна організація його творів. Висловлюваннями композитора
підтверджено особливості його музично-творчого процесу: інже-
нерно-конструктивний підхід до побудови музичного твору, зна-
чущість цілісного архітектонічного уявлення на різних етапах
творчого процесу. Архітектоніка творів С. Прокоф’єва стає по-
казником класичних основ його стилю. Зокрема простежено спи-
рання на моделі віденськокласичних композиційних форм. За-
значено, що дослідження архітектоніки творів С. Прокоф’єва
розкриває новації у втіленні обраних композиційних моделей,
сприяє уточненню складових художньої цілісності, враховує від-
мінності між виконавськими прочитаннями композиторського
«архітектонічного проєкту». 

Шифр НБУВ: РА445126
2.Щ.1402. Художній образ перпетуум мобіле в європейській

музиці XIX –  першої половини XX століття: автореф.
дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Т. В. Борисенко;
Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми,
2020. – 20 с. – укp.

Досліджено художні образи перпетуум мобіле у творчості
європейських композиторів ХІХ – першої половини ХХ ст.
(Ш. В. Алькана, Б. Бартока, С. Борткевича, Б. Бріттена,
К. М. Вебера, Г. Малера О. Мосолова, Ф. Мендельсона, А. Онег-
гера, Н. Паганіні, С. Прокоф’єва, М. Равеля, М. Сільванського,
Д. Шостаковича, Ф. Шуберта та ін.). Обгрунтовано концепцію
художніх образів перпетуум мобіле в європейській музиці озна-
ченого періоду, виявлено їх специфіку, виходячи з особливостей
художньо-стильових і формотворчих рішень у різних компози-
торів. Охарактеризовано трансформації звукообразу перпетуум
мобіле від романтичних пантеїстичних утілень ХІХ ст. до анти-
мілітаристських образів безперервного руху першої половини
ХХ ст. Визначено загальні (остинатність, механістичність, по-
вторюваність, монотематизм) та індивідуальні (фактурні, компо-
зиційні, семантичні) риси звукообразу перпетуум мобіле. Вдос-
коналено поняття про українську інструментальну музику пер-
шої половини ХХ ст. через виявлення образів перпетуум мобіле,
що віддзеркалено в неоромантичних традиціях. 

Шифр НБУВ: РА445166
2.Щ.1403. World music: походження, особливості еволюції

та сучасні модифікації явища: автореф. дис. ... канд. мистец-
твознавства: 17.00.03 / І. Ф. Федорова; Національна музична
академія України імені П. І. Чайковського. – Київ, 2020. –
19 с. – укp.

Досліджено world music у його еволюційному розвитку – від
походження до сучасних модифікацій явища – в контексті сві-
тового й українського музичного мистецтва другої половини
ХХ – початку ХХІ ст. Запропоновано підхід до вивчення world
music, що грунтується на концепції музичних практик Т. Черед-
ниченко та надає змогу розробити один із можливих методів
систематизації world music. У результаті world music постає як
сукупність ознак різних типів музичних практик. Ці ознаки
world music розглянуто в часовому напрямку, що надає можли-
вість визначити особливості розвитку самого world music. На
прикладі світових представників world music проаналізовано ху-
дожньо-композиційні принципи явища. Розглянуто питання роз-
робки музикознавчого інструментарію world music, що вимагає
адаптувати такі поняття академічного музикознавства, як циту-
вання й еклектика. Здійснено спробу подолання меж world mu-
sic як західноєвропейського й американського явища, обгрунто-
вано можливість його вивчення з погляду української музичної
культури. На прикладі творчості українського гурту «ДахаБра-

ха» розглянуто особливості реалізації художніх принципів world
music в Україні.

Шифр НБУВ: РА445128
Див. також: 2.Щ.1395, 2.Щ.1415

Окремі види музики та музичного виконавства

2.Щ.1404. Алілуйно-славослівний базис європейської куль-
тури і музики: автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства: 26.00.01
/ А. А. Татарнікова; Національна музична академія України
імені П. І. Чайковського. – Київ, 2021. – 37 с. – укp.

Запропоновано концептуальну модель алілуйно-славослівної
парадигми європейської культури і музики, зумовлену етимоло-
гічним, лінгвістичним та духовно-смисловим співвіднесенням по-
нять «культ» та «культура», зв’язок яких виявляє таку значущу
якість, як «шанування», «обертання-центрованість навколо Ви-
щого» та складає суттєве спрямування сучасної культурологічної
думки. Виявлено смислові домінанти християнського Славо-
слів’я, що сконцентровані навколо поняття про Славу Господню
та близьких до нього (хвала, подяка, шанування, радість, краса,
екстатика тощо). Визначено, що в межах християнської духов-
но-етичної традиції, сакральна суть якої закарбована на перетині
концепцій «теології слави» й «теології хреста», алілуйна пара-
дигматика є певною ознакою духовного Преображення людини,
а також єднання у славослів’ї земного та небесного світів, ду-
ховного та світського начал. Доведено, що реалізація зазначених
рис алілуйно-славослівної парадигми невіддільна від вищого ду-
ховного Божественного Порядку (ordo) і показової для нього
Ієрархії та звернена до ідеї соборності, надконфесійності, що
виявляється або в тяжінні до ідеалів «Неподіленої церкви» ран-
нього християнства, або до різноманітних синтетичних релігій-
них форм, що особливо показово для XX – початку XXI ст.
Установлено, що суттєва роль імперативу «творчості во славу
Божу» апелює до відповідної жанрової сфери, у тому числі до
містерії, міраклю, меси з її розділами (Gloria, Sanctus) й чис-
ленними різновидами доксології (Алілуя, юбіляції тощо). Суттє-
вими є типологічні ознаки гімну, псалма, оди, панегірика, дифі-
рамба та їх аналогів у різних видах мистецької діяльності (іко-
нографія «Христа у славі» і її різновиди, парадний живопис,
придворна культура класицизму та ампіру тощо). Виявлено, що
вокально-музична сфера виразних засобів у відтворенні алілуй-
ної парадигматики, з одного боку, демонструє схильність до
певної надмірності музичного вираження, що закликають до все-
ленської слави-хвали Господу, з іншого боку, алілуйне проголо-
шення спонукає сучасних митців до відтворення внутрішнього
екстатичного стану засобами, що тяжіють до медитативносгі,
«поетики тиші» та апелюють до граничного звукотворчого міні-
малізму й «нової простоти».

Шифр НБУВ: РА447929
2.Щ.1405. Запровадження багатоголосої музики в україн-

ській духовній культурі в контексті реформаційних впливів:
автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства: 26.00.01 / М. А. Під-
горбунський; Київський Нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ,
2021. – 27 с. – укp.

Розглянуто вплив реформаційних течій на запровадження ба-
гатоголосої музики в українській духовній культурі. Розкрито
історичні та соціокультурні чинники розквіту української духов-
ної літератури в ХVІ – ХVІІ ст. Розроблено хронологію ево-
люції українських церковно-співочих збірників з XI до середини
XVII ст. за видами нотацій. Розшифровано і проаналізовано
невменні та фітні знаки із співочих азбук ХVІ – ХVІІ ст.
Проаналізовано іноземні та українські музично-теоретичні трак-
тати XV – XVII ст., які були поширені на українських тере-
нах. Запропоновано авторську періодизацію поширення багато-
голосої музики. Досліджено та доповнено життєписи україн-
ських співаків, композиторів та теоретиків багатоголосої музики.

Шифр НБУВ: РА449578
2.Щ.1406. Інтерпретаційна модель партесного твору в укра-

їнській виконавській культурі на межі XX –  XXI ст.: авто-
реф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / М. О. Мар-
ченко; ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефани-
ка». – Івано-Франківськ, 2021. – 17 с. – укp.

Розглянуто специфіку побутування та розвитку партесної му-
зики у виконавській культурі на межі XX – XXІ ст. Установ-
лено, що партесна музика є частиною світового барокового спад-
ку, однак має свою національну специфіку, що зумовлює доціль-
ність створення окремої інтерпретаційної моделі для партесних
творів. Досліджено динаміку залучення партесних творів до ре-
пертуару українських вокальних колективів протягом останніх
тридцяти років. Визначено, що сучасний етап у партесному ви-
конавстві пов’язаний із трендом проєктної роботи. Встановлено,
що концепція історично поінформованого виконавства є най-
більш влучною для виконавської реконструкції партесних тво-
рів. Запропоновано інтерпретаційну модель партесного твору у
вигляді циклічної матриці, що базується на стилетворчих компо-
нентах виконавського тексту. Проведено практичну апробацію
моделі інтерпретації партесного твору. Запропоновано методику
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практичного засвоєння компонентів моделі в межах проєктної
роботи із професійним вокальним колективом.

Шифр НБУВ: РА448878
2.Щ.1407. Поп-рок як репрезентативний напрям сучасної

української музичної культури: монографія / В. Г. Овсянні-
ков; Національна академія керівних кадрів культури і мис-
тецтв. – Київ: НАКККіМ, 2020. – 159 с. – Бібліогр.:
с. 147-159. – укp.

Здійснено всебічний огляд українського поп-року як репрезен-
тативного напряму сучасної української музичної культури. На
основі теорії культурних кодів виявлено культуротворчий потен-
ціал поп-року та визначено його вплив на трансформацію куль-
турно-мистецької сфери України кінця XX – початку XXI ст.
Охарактеризовано основні етапи розвитку українського поп-ро-
ку, висвітлено творчість гуртів «Океан Ельзи», «Скрябін»,
«СКАЙ», «Мотор’ролла», «Антитіла», «Lama», «O.Torvald»,
співачок Марійки Бурмаки, Альони Вінницької, Міки Ньютон,
визначено художню цінність їх мистецького доробку.

Шифр НБУВ: ВА851951
2.Щ.1408. Спів: [навч. посіб.] / А. К. Терещенко,

Н. А. Суржина, Т. О. Швачко, А. О. Швачка, О. Е. Школа,
Є. Б. Авраменко, Г. В. Хананаєва, О. В. Гопка, Ю. М. Худі-
єнко, О. В. Антощук, О. С. Желтобрюхова, М. А. Деньгуб,
Ю. В. Тинна, А. О. Верхогляд, Л. М. Дударенко,
Ю. В. Кузнецова, Т. О. Мєсропова, С. В. Букшина,
Ю. В. Писаренко, В. Є. Кочетков, О. М. Жукова,
О. Є. Іщенко, Р. К. Степанян, Д. Г. Логвин, Л. І. Хоролець,
В. І. Ковтуненко, А. А. Дорош, А. А. Тулянцев, І. М. Кіта-
єва, А. К. Федоренко; уклад.: А. А. Тулянцев; Дніпропетров-
ська академія музики імені М. Глінки, Національна всеукраїн-
ська музична спілка. – Дніпро: Ліра, 2020. – 138 с.:
фот. – Бібліогр.: с. 136. – укp.

Викладено історичні та методичні рекомендації сучасних тео-
ретиків і практиків сценічного вокально-авторського виконав-
ства. Наведено аналіз сучасних досліджень вокально-виконав-
ського мистецтва. Висвітлено особливості музичної освіти часів
Київської Русі. Розглянуто питання актуалізації фольклоризму
в сучасній хоровій музиці на прикладі творчості Г. Гаврилець.
Розкрито специфіку співпраці диригента та вокаліста. Увагу
приділено танцювально-жанровим засобам виразності образу
Кармен («Кармен» Ж. Бізе).

Шифр НБУВ: ВА850289
2.Щ.1409. Формування художньо-мовленнєвих умінь май-

бутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-
хорової підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02
/ О. С. Лєснік; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макарен-
ка. – Суми, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Проведено комплексне дослідження проблеми формування ху-
дожньо-мовленнєвих умінь (ХМУ) майбутніх учителів музично-
го мистецтва у процесі диригентсько-хорової підготовки. Розгля-
нуто феноменологію ХМУ у проєкції міждисциплінарного дис-
курсу. Визначено суть і структуру ХМУ майбутніх фахівців.
Обгрунтовано методологічні засади та розроблено методику фор-
мування ХМУ майбутніх учителів музичного мистецтва у проце-
сі диригентсько-хорової підготовки. Визначено критерії, показ-
ники та рівні сформованості ХМУ. Експериментально перевіре-
но ефективність методики формування ХМУ майбутніх учителів
музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорової підготовки.

Шифр НБУВ: РА450355
Див. також: 2.Щ.1397

Інструментальна музика

2.Щ.1410. Ансамблеве письмо в камерно-інструментальних
творах для змішаних складів у творчості німецьких компози-
торів кінця XVIII –  XIX століть: автореф. дис. ... канд.
мистецтвознавства: 17.00.03 / І. В. Смірнова; Сумський держ.
пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – 19 с. – укp.

Увагу приділено вивченню ансамблевого письма в камерно-
інструментальних творах для змішаних складів у творчості ні-
мецьких композиторів кінця ХVІІІ – ХІХ ст. (Л. ван Бетхове-
на, Й. Брамса, К.-М. Вебера, І. Мошелеса, Ф. Риса, Л. Шпо-
ра). Розкрито жанрову специфіку камерно-інструментальних
творів для змішаних складів і їх класифікації, виходячи з осо-
бливостей ансамблевого письма як комплексу технологічних при-
йомів для досягнення гармонійного ансамблевого звучання темб-
рово-неоднорідних інструментів. Здійснено теоретичне обгрунту-
вання жанрової специфіки змішаних ансамблів на основі тембру
як жанроутворювального чинника, а також адекватності поняття
«змішані ансамблі». Сформульовано визначення поняття «ан-
самблеве письмо» в кореляції із поняттям «фактура». Розгляну-
то ступінь рівноправ’я партій відносно складної ієрархічної су-
підрядності інструментів. Обгрунтовано відмінності в ансамбле-
вому письмі між великими та малими складами, у творах із
фортепіано та без нього, а також зміни в ансамблевому письмі
у хронологічних межах від класициcтичної доби до пізнього
романтизму.

Шифр НБУВ: РА445165

2.Щ.1411. Духовне соло в європейській академічній компо-
зиторській та виконавській творчості XX –  початку XXI ст.
(тенденції розвитку, специфіка, систематика): автореф. дис. ...
д-ра мистецтвознавства: 17.00.03 / В. В. Громченко; НАН
України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етно-
логії імені М. Т. Рильського. – Київ, 2020. – 38 с. – укp.

Дисертацію присвячено вивченню європейської сольної духо-
вої композиторської та виконавської академічної творчості
ХХ – початку ХХI ст. Проаналізовано процеси її формування
в річищі камерно-інструментального музикування. Здійснено ог-
ляд історії одноосібного виконавства на духових академічних
інструментах від найдавніших часів до початку ХХ ст. Окресле-
но найбільш характерні тенденції розвитку академічної духової
сольної практики в композиторській та виконавській творчості
ХХ – початку ХХI ст. Здійснено систематику сучасної сольної
академічної духової творчості. Визначено специфіку одноосібної
концертної духової практики, здійснено спробу дослідження її
психофізіологічного аспекту. Висвітлено дидактичне значення
композицій духового соло в контексті сучасного музично-осві-
тнього процесу. Проведено виконавський аналіз найбільш вико-
нуваних академічних композицій соло для духових дерев’яних і
мідних інструментів. Створено реєстр зазначених творів, що ре-
презентують трьохсотлітній хронологічний діапазон: ХVІІІ –
початок ХХІ ст. включно.

Шифр НБУВ: РА445795
2.Щ.1412. Методика формування творчої індивідуальності

майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанного навчання:
автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Чжоу Лянлян;
Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми,
2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто актуальну проблему педагогіки мистецтва – фор-
мування творчої індивідуальності майбутніх учителів музики у
процесі фортепіанного навчання. Визначено суть ключового по-
няття «творча індивідуальність учителя музики», обгрунтовано
перспективність формування означеного феномена в умовах фор-
тепіанного навчання у ЗВО. Розроблено компонентну структуру
творчої індивідуальності майбутніх учителів музики. Обгрунто-
вано організаційно-методичну модель формування творчої інди-
відуальності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіан-
ного навчання у ЗВО. Здійснено педагогічну діагностику сучас-
ного стану та рівнів сформованості творчої індивідуальності май-
бутнього вчителя музики у ЗВО. Розроблено поетапну методику
формування творчої індивідуальності майбутніх учителів музи-
ки, експериментально перевірено її ефективність.

Шифр НБУВ: РА450363
2.Щ.1413. Методичні засади інтенсифікації навчання гри на

скрипці учнів-початківців: автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.02 / В. В. Буханєвич; Сумський держ. пед. ун-т
ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – 20 с.: рис. – укp.

Здійснено теоретико-методологічне узагальнення та запропо-
новано нове вирішення проблеми початкового навчання гри на
скрипці учнів-початківців на основі інтенсифікації. Виявлено су-
часний стан розробки проблеми початкового навчання гри на
скрипці в науково-методичній літературі, з’ясовано теоретичні
основи інтенсифікації початкового етапу навчання гри на скрип-
ці учнів віком 6 – 7 років. Розкрито суть і структуру сформо-
ваності початкових музично-виконавських умінь гри на скрипці
учнів віком 6 – 7 років у закладах спеціалізованої мистецької
освіти. Обгрунтовано методичні засади інтенсифікації навчання
та розроблено на їх основі організаційно-методичну модель фор-
мування початкових музично-виконавських умінь гри на скрипці
учнів віком 6 – 7 років у закладах спеціалізованої мистецької
освіти. Розроблено критерії та показники початкових музично-
виконавських умінь гри на скрипці, визначено рівні їх сформо-
ваності. Експериментально перевірено ефективність запропоно-
ваної організаційно-методичної моделі формування початкових
музично-виконавських умінь гри на скрипці учнів віком 6 – 7
років у закладах спеціалізованої мистецької освіти.

Шифр НБУВ: РА450384
2.Щ.1414. Народно-інструментальне мистецтво півдня Ук-

раїни (ХХ –  початок ХХІ століття): автореф. дис. ... канд.
мистецтвознавства: 26.00.01 / В. В. Шеремет; Київський нац.
ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 18 с. – укp.

Досліджено становлення та розвиток народно-інструменталь-
ного мистецтва Півдня України в контексті специфіки культури
регіону. Здійснено історичну періодизацію і простежено розви-
ток традиційного, самодіяльного та академічного векторів народ-
но-інструментального мистецтва ХХ – початку ХХІ ст. З’ясо-
вано, що більшість народно-інструментальних традицій форму-
валися в контексті полікультурності регіону. Проаналізовано ді-
яльність миколаївського оркестру під орудою Г. Манілова у
контексті розвитку аматорського народно-інструментального мис-
тецтва. Академічне народно-інструментальне мистецтво регіону
уособлене освітньою, композиторською та виконавською діяль-
ністю Одеської національної музичної академії ім. А. Неждано-
вої та обласних філармоній Херсона, Миколаєва, Одеси.

Шифр НБУВ: РА448806
2.Щ.1415. Особливості угорського національного стилю в

творах для фортепіано з оркестром Б. Бартока: автореф. дис. ...
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канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / А. І. Геді; Харківський
нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2021. –
17 с. – укp.

Увагу приділено обгрунтуванню фортепіанної творчості
Б. Бартока як унікальної стильової системи, яка базується на
єдності національної угорської традиції й індивідуально-автор-
ського мислення. Зазначено, що одним із критеріїв цієї єдності
слугує виконавська діяльність класика угорської музики ХХ ст.,
разом з його науково-дослідницькою практикою, що мала вплив
на еволюцію «звучащего образу» фортепіано. Більшість форте-
піанних творів Б. Бартока було написано в ранній та експери-
ментальний періоди творчості. Простежено «схильність» Б. Бар-
тока до первинних і романтичних жанрів, програмної циклічно-
сті, незмінний інтерес до створення дитячого репертуару. Ево-
люцію фортепіанного стилю митця представлено як рух від ро-
мантичної парадигми – через фольклоризм – до неокласично-
го синтезу. Ця траєкторія легко простежується «на слух» завдя-
ки стилістичним «зсувам» музично-мовних ресурсів (ритм, гар-
монія, форма, фактура, мелос). Як наслідок, змінювався і звуч-
ний образ фортепіано, отримавши стильову атрибуцію «барто-
ківський». Отже, фортепіанне письмо Б. Бартока є увиразнен-
ням новаційного мислення, у якому виконавська складова його
власних можливостей відігравала ключову роль. Твори для фор-
тепіано з оркестром Б. Бартока, з одного боку, демонструють
еволюцію мислення композитора, з іншого – становлять енцик-
лопедію новітніх виконавсько-технологічних прийомів гри на
фортепіано. Суть бартоківських піаністичних засобів слід відшу-
кувати у національному фольклорі, бо саме народний стиль інст-
рументального та вокального музикування детально досліджу-
вався композитором із метою залучити у свої твори. Як наслі-
док, звуковий ландшафт його творів для фортепіано унаочнив
самобутність угорської національної картини світу. 

Шифр НБУВ: РА449001
2.Щ.1416. Фітцвільямова вірджинальна книга як жанрово-

стильова антологія англійської клавірної музики другої поло-
вини XVI –  початку XVII століття: автореф. дис. ... канд.
мистецтвознавства: 17.00.03 / Л. С. Тітаренко; Національна
музична академія України імені П. І. Чайковського. – Київ,
2020. – 18 с. – укp.

Стиль англійської клавірної музики другої половини XVI –
початку XVII ст. досліджено на нотному матеріалі Фітцвільямо-
вої вірджинальної книги (ФК). Використано комплексний під-
хід до вивчення музичного стилю, в якому сучасні стильові
концепції доповнюються матеріалами історичних наративних
джерел, відповідних досліджуваній епосі. Стиль англійської кла-
вірної музики розглянуто на трьох рівнях: загальному, особли-
вому й одиничному (за концепцією М. Михайлова). Узагальне-
но результати проведеного аналізу 297-ми творів ФК, розподі-
лених відповідно до жанрових груп, представлених у збірці.
Виокремлено риси індивідуальних композиторських стилів
В. Бьорда, Д. Булла, П. Філіпса, Дж. Фарнебі. Кожен із них
випрацював власний набір фігурацій шляхом поєднання різних
типів димінуційних формул і створив індивідуальний фігурацій-
ний стиль. Досліджено взаємозв’язок англійської клавірної, кон-
сортної та вокальної музики другої половини XVI – початку
XVII ст. Репертуар ФК вивчено у контексті тогочасної англій-
ської музичної культури. Поглиблено та деталізовано уявлення
про відмінності між англійською та континентальною клавірною
музикою другої половини XVI – початку XVII ст., про націо-
нальну специфіку стилю музики англійських вірджиналістів.

Шифр НБУВ: РА445114
Див. також: 2.Щ.1401

Театр

2.Щ.1417. Балетна трупа Львівського театру опери та ба-
лету другої половини XX –  початку XXI століть: художньо-
творчий аспект: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства:
26.00.01 / О. О. Петрик; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя
Стефаника. – Івано-Франківськ, 2020. – 19 с. – укp.

Досліджено діяльність балетної трупи Львівського національ-
ного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької
крізь призму виконавської та балетмейстерської діяльності майс-
трів, які працювали на його сцені у другій половині XX – на
початку XXI ст. Балетмейстерський доробок цього періоду умов-
но розподілено на три групи: балети академічної спадщини, кла-
сика радянського балетного мистецтва, сучасні модерн-балети.
Запропоновано періодизацію виконавської динаміки: 1950 –
1960-ті рр. – збагачення репертуару театру найвідомішими
зразками світового та вітчизняного хореографічного мистецтва,
підвищення фахового рівня артистів, 1970 – 1980-ті рр. – від-
бувся процес зміни поколінь, в якому попередники передали
молодій генерації артистів властиві українському виконавству
сценічні риси: технічну досконалість, вільне акторське перевті-
лення, філософське осмислення образів тощо, 1990-ті рр. –
через соціокультурні трансформації в роботі балетної трупи на-
мітилася глибока криза, пов’язана з якісними та кількісними

змінами у складі трупи, у 2000-ні рр. трупа збагатилась майстер-
ними виконавцями, творчість яких зумовила формування широ-
кої репертуарної афіші театру.

Шифр НБУВ: РА448117
2.Щ.1418. Культуротворча функція українського аматор-

ського театру (кінець ХХ –  початок ХХІ століття): автореф.
дис. ... канд. культурології: 26.00.01 / С. О. Соболєвська;
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. –
Київ, 2021. – 18 с. – укp.

Створено модель українського аматорського театру як неінс-
титуціональної театральної форми, що поєднує непрофесійних
виконавців, діючих на громадських засадах. Доведено, що, бу-
дучи автономною складовою художньої культури з притаманною
йому іманентною специфікою та виконанням окремих функцій у
соціокультурній практиці, аматорський театр несе у собі загальні
особливості певної культури, її цінності та патерни поведінки, у
яких проявляється унікальність нації. Розроблено концепт щодо
культуротворчої ролі цього феномену в пострадянський період
як модератора формування української ідентичності. Проаналі-
зовано механізми його впливу на процес інкультурації та само-
ідентифікації особистості. Базуючись на парадигмі щодо соціалі-
зації та інкультурації як двох аспектів єдиного процесу входжен-
ня індивіда у соціокультурну систему, визначено роль сучасного
українського аматорського театру як засобу цілеспрямованого
конструювання внутрішнього простору творчої особистості, за-
своєння та активного відтворення нею соціокультурного досвіду
суспільства (соціальних норм, цінностей, зразків поведінки, зви-
чаїв, культурних традицій), акумульованого у театральних фор-
мах. Репертуар виконує роль механізму формування самоіденти-
фікації і соціокультурної ідентифікації особистості та стає інст-
рументом її інкультурації. У межах концепту запропоновано і
верифіковано періодизацію розвитку українського аматорського
театру радянської-пострадянської доби, в основі якої лежить па-
радигма щодо зв’язку змісту, форм та функцій театру із соціо-
культурними реаліями. Здійснено типологію українського ама-
торського театру за певними критеріями (за видовим принци-
пом, формою виконання сценічного твору, за віком учасників
тощо). Аналіз типології українських аматорських театрів надає
змогу зробити висновок, що, незважаючи на різну організаційну
і змістовну основу, неоднакову сценічну підготовку акторів, від-
мінні матеріальні та технічні можливості, розміри сцен, йде про-
цес поступового наближення аматорського театру до професійно-
го. Визначено інноваційні форми аматорського театру (вербатім,
постмодерністський театр, метафоричний театр, театр книги, те-
атр-музей тощо). 

Шифр НБУВ: РА450909
2.Щ.1419. Національний театр: вибр. ст. / М. В. Захаре-

вич; Національний академічний драматичний театр імені Івана
Франка. – Київ: АДЕФ-Україна, 2021. – 222, [1] с.: іл.,
фот. – укp.

Висвітлено історію Національного академічного драматичного
театру ім. Івана Франка. Зосереджено увагу на початковому
періоді існування театру, творах соціалістичного реалізму на
його сцені, економічних, соціальних і політичних умовах існу-
вання театру. Охарактеризовано засади організаційної діяльно-
сті Г. Юри в Київському державному академічному драматично-
му театрі ім. Івана Франка. Розглянуто театр як фінансово-еко-
номічну інституцію, зарубіжні гастролі як соціокультурний пор-
трет театру. Розкрито економічні аспекти організації творчо-ви-
робничого процесу в театральних колективах, формування основ
професійної етики у процесі фахової підготовки майбутнього
актора.

Шифр НБУВ: ВА852479
2.Щ.1420. Сценічне мистецтво: домінуючі проблеми худож-

ньо-творчих процесів: матеріали Всеукр. наук. конф. наук.-пед.
працівників, докторантів, аспірантів та магістрантів, Київ, 22 квіт.
2021 р. / ред.: І. В. Іващенко, М. Г. Татаренко, Н. П. До-
нченко, Я. Ю. Бабченко; Київський нац. ун-т культури і мис-
тецтв. – Київ: КНУКіМ, 2021. – 193 с.: рис. – укp.

Розглянуто структуризацію орієнтирів художньо-творчої моти-
вації створення сценічного образу актором драматичного театру.
Висвітлено окремі аспекти освітньої парадигми підготовки фа-
хівців закладами вищої освіти. Запропоновано системно-концеп-
туальний підхід до вивчення художньо-смислових функцій під-
тексту. Наведено концептуальні моделі тренінгу дихальної сис-
теми артиста театру та кіно. Увагу приділено специфіці вищої
освіти у підготовці майбутнього режисера драматичного театру.
Розглянуто комп’ютерні ігри як складову сучасної культури та
інструмент її пізнання. Акцентовано на фестивалях і конкурсах
народно-сценічного танцю в сучасній Україні. Висвітлено аспек-
ти інтерпретації сучасної драматургії. Описано також художньо-
образні особливості естетики постмодернізму в українському на-
родно-сценічному танці XX ст. Розглянуто публіцистичну ком-
позицію як одну з форм сценічного мистецтва. Увагу приділено
природі творчої особистості. Вивчено мистецькі та комунікативні
взаємодії у рекламному просторі. Розглянуто реалістичне актор-
ське мистецтво в контексті транзитивного та рефлективного ви-
мірів репрезентації.

Шифр НБУВ: СО37805

Музика та видовищні мистецтва

ISSN 1561-1108   УРЖ «Джерело», 2022, сер. 3, № 2 213



2.Щ.1421. Сценофонія як культурно-мистецький феномен:
автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01
/ М. Ю. Ужинський; Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Розроблено теоретичні основи сценофонії, поява якої була
інспірована трансформацією культурно-мистецького простору у
другій половині XX ст. унаслідок науково-технічного прогресу
та появи новітніх мистецьких технологій. Окреслено історичні
етапи еволюції звукового компонента у драматичних театрах із
кінця XIX до початку XXI ст. Виявлено зв’язок театральної
репертуарної політики зі звукотехнічними можливостями драма-
тичних театрів. Систематизовано параметри експертної оцінки
фіксованого музичного матеріалу (фонограм) для використання
в театральній практиці. Охарактеризовано сценофонію театраль-
них дійств Рівненського академічного українського музично-дра-
матичного театру 2004 – 2019 pp. Уточнено зміст базових тер-
мінів аудіального компонента театральних дійств, генезу засобів
художньої виразності в театральному мистецтві, естетичні засади
мистецтва звукорежисури. Набули подальшого розвитку питання
взаємозв’язку науково-технічного прогресу та трансформації
мистецтва в культурному просторі XX – початку XXI ст.; дра-
матургічних функцій музичних номерів як рушійного компонен-
та дії та характеристики персонажів; співпраці режисера-поста-
новника, композитора, диригента оркестру, хормейстера та зву-
корежисера у процесі створення сценофонії театрального
дійства.

Шифр НБУВ: РА448227
2.Щ.1422. Театр корифеїв як рушійна сила становлення

національного театру та його впливи на сучасний український
театральний процес: наук. зб. за матеріалами XXVII Наук.
читань, присвяч. ювіл. датам М. Кропивницького, І. Карпенка-
Карого, Г. Затиркевич-Карпинської, С. Тобілевич, 16 груд.
2020 р. / ред.: І. Мелешкіна, А. Сапьолкіна, Л. Бевзюк-Воло-
шина, А. Приходько; Київська міська державна адміністрація,
Музей театрального, музичного і кіномистецтва України, Музей
Марії Заньковецької. – Київ: МТМК України, 2021. –
131 с.: іл., фот. – укp.

Увагу приділено трупі українських корифеїв 1900 – 1903 рр.
і суспільно-політичним загостренням зламу століть. Проаналізо-
вано парадокс діяльності між організацією і творчістю. Висвіт-
лення діяльності М. Кропивницького на сторінках газети «Рада»
1906 – 1913 рр. Охарактеризовано історію гастролей П. Сакса-
ганського та М. Садовського у Харкові в контексті складних
мистецьких і суспільно-політичних реалій 20-х рр.. XX ст. Ува-
гу приділено особі Соломії Крушельницької і корифеї україн-
ського музично-драматичного театру. Розкрито діапазон сценіч-
них втілень творів М. Кропивницького, М. Старицького та
І. Тобілевича в театрі музичної комедії України (1936 – 2020).
Висвітлено екранізації творів літературної та музичної класики,
виконаних на кону корифеями українського театру.

Шифр НБУВ: ВА852325
2.Щ.1423. Театрально-критичний дискурс в українській сце-

нічній культурі Східної Галичини 1920 –  1930-х років: істо-
рико-типологічний аспект: автореф. дис. ... канд. мистецтво-
знавства: 26.00.01 / С. І. Роса-Лаврентій; Національна акаде-
мія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистец-
тва. – Київ, 2021. – 17 с. – укp.

Здійснено системний і комплексний аналіз театрально-критич-
ного дискурсу в українській художній культурі Східної Галичи-
ни 1920-х – 1930-х pp., який оприсутнюється в українській
пресі періоду. Здійснено типологічний аналіз українських періо-
дичних видань Східної Галичини міжвоєнного періоду за специ-
фікою театрально-критичних текстів та адресністю. Досліджено
авторів та міждисциплінарну генезу театрально-критичних пуб-
лікацій. Виявлено індивідуальні та групові траєкторії діяльно-

сті. Розкрито жанрові ознаки, інструментарій, функції театраль-
но-критичних публікацій зазначеного регіону й періоду. Вио-
кремлено та проаналізовано: аналітичні рецензії, рецензії-фейле-
тони, рецензії-есе. Здійснено поділ жанру творчого портрета.
Проаналізовано у проблемних статтях окремі погляди на функ-
ції театру у суспільстві. Визначено особливості, місце та значен-
ня театрально-критичного дискурсу в українській сценічній ку-
льтурі Східної Галичини міжвоєнного періоду: професіоналіза-
ція критики та читацької аудиторії, міждисциплінарність, кон-
текстуальність, взаємозвТязки та впливи театрально-критичного
дискурсу на шляхи розвитку самого українського театру.

Шифр НБУВ: РА449582
2.Щ.1424. Український музично-драматичний театр у систе-

мі соціокультурних зв’язків останньої третини XIX –  початку
XX століття: автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства: 26.00.01
/ І. М. Ян; Національна академія керівних кадрів культури і
мистецтв. – Київ, 2021. – 33 с. – укp.

Здійснено комплексну теоретико-дискурсивну концептуаліза-
цію історико-культурних процесів конституювання й інституалі-
зації українського музично-драматичного театру як культуро-
творчого феномена у соціосфері державно-політичних, загально-
громадських, соціально-економічних, адміністративно-господар-
ських, міжкультурних, етнічних, регіональних і художньо-есте-
тичних зв’язків у полікультурних умовах Російської та Австро-
Угорської імперій останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.
Розкрито націєтворчий сенс соціокультурного статусу та ролі
музично-драматичного театру в історії української культури.
Проаналізовано характерні ознаки інституалізації українського
музично-драматичного театру, що виявилися у формуванні його
організаційно-творчих засад, традиційних та інноваційних форм
музично-драматичної діяльності, створенні національного жанро-
во-стильового репертуару. Розглянуто художньо-естетичну та
світоглядно-просвітницьку спрямованість гастрольної діяльності
українських музично-драматичних колективів, що сприяла роз-
витку етнокультурних взаємозв’язків, створенню цілісного полі-
етнічного культурного простору. Обгрунтовано соціально-кому-
нікативну, художньо-естетичну, просвітницьку роль театральної
критики у процесі конституювання національних художньо-есте-
тичних ознак українського музично-драматичного театру в соціо-
сфері національної культури. Виявлено, що розвиток україн-
ського музично-драматичного театру на зламі століть, як і укра-
їнського мистецтва загалом, відбувався в контексті еволюції єв-
ропейської культури.

Шифр НБУВ: РА448995
2.Щ.1425. Український театр. Видатні діячі та менеджмент

/ А. Г. Лягущенко. – Київ: Мистецтво, 2021. – 495 с.: іл.,
фот. – Бібліогр.: с. 458-481. – укp.

Увагу присвячено видатним діячам українського театру, які
вдало поєднували плідну мистецьку роботу з ефективною орга-
нізацією процесу колективної художньої творчості. Вперше в
українському театрознавстві в широкому контексті суспільно-ку-
льтурної ситуації розглянуто менеджерська діяльність Івана
Штейна, Людвіга Млотковського, Марка Кропивницького, Ми-
хайла Старицького, Івана Карпенка-Карого, Миколи Садовсько-
го, Панаса Саксаганського, Івана Мар’яненка, Леся Курбаса,
Гната Юри, Василя Василька. Значну увагу приділено аналізу
організаційно-правових форм функціонування вітчизняного сце-
нічного мистецтва. Розглянуто історичний процес формування та
розвитку моделі сценічного колективу, яка залишається актуаль-
ною й до сьогодні. Проаналізовано багаторівневі стосунки укра-
їнського театру із владою і процес становлення державного ме-
неджменту в галузі виконавського мистецтва.

Шифр НБУВ: ВС68481
Див. також: 2.У.447
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Релігія. Релігієзнавство

(реферати 2.Э.1426 –  2.Э.1436)

Релігія в цілому

2.Э.1426. Концептуалізація душі у контексті релігійно-ан-
тропологічних пошуків представників української філософ-
ської думки кінця ХІХ –  першої половини ХХ ст.: автореф.
дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / С. В. Веремейчик; Нац.
ун-т «Острозька академія». – Рівне, 2021. – 20 с. – укp.

Увагу приділено експлікації особливостей становлення релі-
гійно-антропологічних засад концептуалізації душі крізь призму
професійно-академічної рефлексії представників Київської філо-
софської школи кінця XIX – першої половини XX ст. Визна-
чено релігійно-антропологічні, психологічні та філософські ас-
пекти визначення душі як органічної цілісності душевного життя
людини в контексті особливостей співвідношення «духовного –
матеріального», «психічного – фізіологічного», «душевного –
тілесного». Проведено аналіз праць П. Юркевича, Г. Челпанова,
В. Зеньковського, В. Войно-Ясенецького, який засвідчив осмис-
лення феномена душі в контексті кордоцентричної традиції віт-
чизняних філософських студій. Установлено, що вітчизняне ака-
демічне «вчення про душу» пов’язує духовне зростання людини
з досягненням сердечної чистоти на основі духовно-моральних
практик християнського віровчення.

Шифр НБУВ: РА450402
2.Э.1427. Формування готовності майбутніх бакалаврів з

теології до комунікативної взаємодії у професійній діяльності:
автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. В. Дерстуга-
нова; Класичний приватний університет. – Запоріжжя,
2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Досліджено проблему формування готовності майбутніх бака-
лаврів з теології до комунікативної взаємодії у професійній ді-
яльності. Розглянуто теоретико-педагогічні засади формування
готовності майбутніх бакалаврів з теології до комунікативної
взаємодії у професійній діяльності. Визначено, науково обгрун-
товано та експериментально перевірено комплекс організаційно-
педагогічних умов формування готовності майбутніх бакалаврів
з теології до комунікативної взаємодії в професійній діяльності.
Розроблено та теоретично обгрунтовано структурно-функціо-
нальну модель формування готовності майбутніх бакалаврів з
теології до комунікативної взаємодії у професійній діяльності.
Розроблено програму та навчально-методичне забезпечення ав-
торського спецкурсу «Основи комунікативної взаємодії теологів
у професійній діяльності», комплекс науково-методичних мате-
ріалів для викладачів закладів вищої освіти щодо формування
готовності майбутніх бакалаврів з теології до комунікативної
взаємодії в професійній діяльності.

Шифр НБУВ: РА449006
2.Э.1428. Filozofia religii Wіodzimierza Soіowjowa

/ W. Pohoreckyj. – Tarnopol: Збруч, 2010. – 108 s. –
Бібліогр.: с. 106-107 та в підрядк. прим.

Наведено відомості про видатного філософа XIX ст. В. Соло-
вйова (1853 – 1900). Україна може вважати його своїм націо-
нальним просвітителем не тільки за те, що він по материнській
лінії походив з роду українського філософа Григорія Сковороди
(1722 – 1794) і був учнем українського мислителя Памфіла
Юркевича (1827 – 1874), а, що дуже знаменно, В. Соловйов
продовжив філософську концепцію Києво-Могилянської акаде-
мії, яка за своєю суттю стала першим етапом у розвитку профе-
сійної філософії в Україні. Адже богословські твори її засновни-
ка, Петра Могили, були насичені світоглядно-філософськими
поняттями, категоріями та ідеями. Зазначено, що В. Соловйов
ніби через роки бачив невтішну дійсність: розколи, протистоян-
ня, взаємні поборювання серед християн.

Шифр НБУВ: ІВ228429
Див. також: 2.Х.495

Окремі релігії

Християнство

2.Э.1429. Блаженний Ієронім Стридонський як інтерпрета-
тор Священного Писання у ранньохристиянському герменев-
тичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.14

/ М. І. Альмес;  Київська  православна богословська акаде-
мія. – Київ, 2021. – 20 с. – укp.

Досліджено специфіку екзегези Ієроніма Стридонського з ме-
тою виявлення його ісагогічних, герменевтичних та філологічних
принципів і методів. Показано особливості впливу основних на-
прямів ранньохристиянської екзегези на блаженного Ієроніма в
різні періоди його письменницької діяльності. Коментуючи Біб-
лію, екзегет застосовував всі доступні на той час для нього
знання, беручи до уваги історичний контекст, аналізуючи етимо-
логію імен, географічних назв, пояснюючи особливості єврей-
ських літер. У результаті аналізу текстів блаженного доведено,
що він віддавав перевагу алегорії, не відкидаючи історичне під-
грунтя тієї чи іншої розповіді або факту. При цьому наголоше-
но, що автор Вульгати вважав найпершим критерієм тлумачення
Священного Писання саме ж Священне Писання, а також від-
значав надважливе значення духовного стану того, хто присту-
пає та виконує справу пояснення Біблії. Вказано на важливість
типологічного спрямування його екзегези. Лейтмотивом у кожній
із праць блаженного виступає вказівка на відношення між Ста-
рим і Новим Завітом, які у своїй суті є одним цілісним Одкро-
венням. Найбільш виразно це проявляється у коментарях на
пророчі місця із книг старозавітних пророків, оскільки саме у
них найбільш конкретно виражений зв’язок між обома Завітами.

Шифр НБУВ: РА448990
2.Э.1430. Діалектична теологія в духовній культурі XX сто-

ліття: філософсько-релігієзнавчі аспекти розвитку неоортодок-
сального протестантизму: автореф. дис. ... д-ра філос. наук:
09.00.11 / Ю. О. Стрєлкова; Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – Київ, 2021. – 32 с. – укp.

Розглянуто релігійно-філософські аспекти діалектичної теоло-
гії. Значну увагу приділено соціально-історичним і світоглядним
передумовам виникнення діалектичного богослов’я (зокрема в
контексті розвитку неоортодоксального протестантизму), христи-
янському екзистенціалізму та діалектиці Серена К’єркегора, ек-
зистенціалізму Карла Ясперса, постметафізичним тенденціям у
працях Мартіна Гайдеггера, деконструктивізму Жака Дерріди,
атеології Жоржа Батая, діалектико-теологічному проєкту Ру-
дольфа Бультмана та «корелятивній методології» Пауля Тілліха.
Здійснено компаративний аналіз ліберальної та діалектичної тео-
логій. Проаналізовано програму «деміфологізації» у межах не-
оортодоксії та парадигму екзистенціальної теології. Розкрито
значення еклезіології й історизму у традиції діалектичного бого-
слов’я. Досліджено комунікативну раціональність у вимірі етики
діалогу, а також «етику безрелігійного християнства» Дітріха
Бонхеффера. Проведено комплексний філософсько-релігієзнав-
чий аналіз діалектичної теології у соціокультурній ситуації
XX ст. у цілому та в контексті появи неоортодоксальних кон-
цепцій у рамках протестантизму зокрема. Зазначено, що діалек-
тичне богослов’я випередило виникнення критичного підходу до
секулярної свідомості у філософії ХХ і ХХІ ст., об’єднало ін-
тенції к’єркегорівсько-ніцшеанської, феноменологічної, гайдегге-
рівської, діалогічної традицій, фідеїстичні підстави ортодоксаль-
ного протестантизму та гуманізму ліберальної теології.

Шифр НБУВ: РА448225
2.Э.1431. Христологічні ідеї у вченнях католицьких теологів

/ О. Соколовський, А. Герасимчук // Укр. полоністика. –
2020. – Вип. 17. – С. 59-67. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

Проаналізовано концепт христології у вченнях католицьких
теологів традиціоналістського руху, який призвів до еволюції
доктрини від теоцентричної парадигми в антропологічну площи-
ну. Доведено, що традиціоналізм категорично заперечує герме-
невтичний підхід, згідно з яким будь-який текст може бути ін-
терпретованим по-різному, особливо в межах однієї традиції.
Традиціоналізм пропонує повернутися до основ християнської
віри, відмовляючись пристосовувати її до контексту філософ-
ської й культурної кон’юнктури.

Шифр НБУВ: Ж24990
Див. також: 2.Т.76

Православ’я

2.Э.1432. Концепт передання у російській православній
неопатристичній думці: автореф. дис. ... канд. філос. наук:
09.00.14 / Е. А. Саблон Лейва; нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – укp.

Уперше здійснено комплексний історико-богословський аналіз
концепту передання в російській православній неопатристичній
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думці, зокрема проаналізовано концепцію передання протоієрея
Г. Флоровського і В. М. Лосського в контексті їх версій неопат-
ристичного синтезу й у тісному зв’язку з їх екуменічними погля-
дами. Встановлено, що термін «Передання» неопатристичні бо-
гослови використовують ідіосинкратично, якщо не соліпсично.
Неопатристична концепція передання значно та недостатньо об-
грунтовано відійшла не тільки від свого семантичного й біблій-
ного значення, але й від святоотецького розуміння цього поняття
у відповідь на рецепцію західноєвропейських формулювань і
акцентів, що її здійснили російські академічні богослови та фі-
лософи, які використовували їх у теоретизації передання. Вияв-
лено, що в неопатристичній парадигмі межа поміж поняттям
«живе Передання» і такими суміжними поняттями, як «Церква»
та «Святий Дух», не завжди чітко простежується, а в деяких
випадках навіть зовсім елімінується. З’ясовано, що концепція
передання в неопатристичній парадигмі є її методологічною ос-
новою, яка надала їй антиекуменічні, партикуляристські, абсо-
лютистські і традиціоналістські властивості, які, у свою чергу,
призвели до того, що неопатристичне православ’я надовго випа-
ло із сучасного наукового та церковно-суспільного дискурсів.
Доведено, що неопатристична концепція передання Г. Флоров-
ського і В. М. Лосського, незважаючи на деякі її достоїнства, є
недостатньо чіткою, досить проблематичною, суперечливою та
недостатньо обгрунтованою.

Шифр НБУВ: РА445848
2.Э.1433. Підготовка жіноцтва у православних монастирях

України до духовно-морального виховання дітей (XIX –  пер-
ша чверть XX століття): автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.01 / Т. П. Фазан;  Полтавський  нац. пед. ун-т
ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2020. – 20 с. – укp.

Вперше в історико-педагогічному контексті комплексно про-
аналізовано процес і зміст підготовки жіноцтва у православних
монастирях України до духовно-морального виховання дітей
ХІХ – першої чверті ХХ ст. Охарактеризовано процес підго-
товки жінок до духовно-морального виховання дітей у право-
славних монастирях як складний і динамічний, який має особли-
вості, закономірності, суперечності, тенденції розвитку, грунтує-
ться на принципах християнської духовності та педагогічної мо-
ралі, гуманізму, любові до Бога та ближнього. Розкрито зміст
підготовки, виділено її складові, проаналізовано методи, форми,
особливості, узагальнено прогресивний досвід. Виявлено провід-
ні тенденції підготовки жінок до духовно-морального виховання
дітей досліджуваної доби та сучасності. Розкрито шляхи акту-
алізації прогресивного досвіду в ХХІ ст.

Шифр НБУВ: РА445621
2.Э.1434. Старообрядчество в Российской империи (конец

XVII –  начало XX веков): монография: в 3 т. Т. 2. Старо-
обрядчество в социокультурном контексте / С. В. Таранец;
ред.: Г. В. Боряк; Национальная академия наук Украины, Ин-
ститут истории Украины, Музей истории и культуры старооб-
рядчества Украины. – 2-е изд. – Киев, 2021. – 686, XLVIII,
[1] с.: цв. ил., фот. – Библиогр.: с. 552-645. – рус.

Освещена история культуры старообрядчества в Российской
империи. Впервые исследован менталитет старообрядцев, а так-
же вопросы морали и нравственности, взаимоотношения с интел-
лигенцией, их церковная, социальная благотворительность и ме-
ценатство. Определено место староверов в торговом и промыш-
ленном развитии страны. Значительное внимание уделено старо-
обрядческой литературе второй половины XVII – начала
XX в., книжным собраниям староверов, рукописному мастер-
ству и книгопечатанию. Представлены образы старообрядцев в
русской художественной литературе и живописи, акцентировано
внимание на иконописи, литейном мастерстве, музейном деле,
театре и культовой архитектуре.

Шифр НБУВ: В358616/2
2.Э.1435. Шлюб і родина православного населення Лівобе-

режної України другої половини XVIII –  першої половини
XIX століть: соціально-демографічний аспект: автореф. дис. ...
д-ра іст. наук: 07.00.01 / О. А. Бороденко; Запорізький нац.
ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 38 с. – укp.

На підставі аналізу писемних джерел досліджено шлюб і ро-
дину в українському суспільстві другої половини XVIII – пер-
шої половини XIX ст. як взаємозалежних конструкт, продукова-
них соціокультурними, фізіологічними, соціально-економічними
процесами життєдіяльності людності. Для їх вивчення поєднано
міждисциплінарний підхід та історико-демографічні методики.
Вивчено дозвільну та церковно-підтверджувальну документацію
на шлюб; з’ясовано матримоніальні вимоги відповідно до хрис-
тиянських і цивільно-правових норм; розкрито особливості мат-
римоніальних когорт, локацій новоутворених сімей, шлюбно-
ринкових відносин, шлюбно-станової мобільності; проаналізова-
но статевовікові та сезонні показники шлюбності; виявлено певні
відхилення від стандартних моделей шлюбної поведінки україн-
ського населення.

Шифр НБУВ: РА448094
2.Э.1436. «Як янгол вестиме до Бога…»: поховальна обря-

довість українсько-білоруського пограниччя: [монографія]
/ О. Боряк; відп. ред.: Р. Омеляшко; ред.: Ю. Олійник; Дер-
жавне агентство України з управління зоною відчуження, Дер-
жавний науковий цетр захисту культурної спадщини від техно-
генних катасторф. – Київ: ДІА, 2021. – 349, [1] с.: іл.,
фот. – (Студії та матеріали з культурної антропології Укра-
їнського Полісся; вип. 1). – Бібліогр.: с. 199-227. – укp.

Розглянуто комплекс поховальної обрядовості Українського та
Білоруського Полісся. Вперше запроваджено широкий масив
фактографічного матеріалу, зібраного під час численних етно-
графічних експедицій до мешканців сіл і містечок українсько-бі-
лоруського пограниччя. Тематика охоплює, зокрема, обряди, що
супроводжують смерть людини, підготовку небіжчика до похо-
вання, виготовлення та спорядження труни, жалобну процесію,
поховання на кладовищі, поминання та ін.

Шифр НБУВ: ВС68487
Див. також: 2.Т.43, 2.Т.81
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2.Ю.1437. Деконструкційний поворот у трансцендентально-
му мисленні: автореф. дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.01
/ А. В. Ільїна; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН
України, НАН України. – Київ, 2021. – 34 с. – укp.

Дисертацію присвячено проблемі реконституювання теоретич-
них засад трансцендентального мислення, що здійснюється на
грунті методологічного підходу деконструкційної філософії, яка
поряд із критичною й феноменологічною концепціями позиціо-
нується як ригористична версія трансценденталізму. На основі
дослідження і розвитку методологічних ресурсів деконструкцій-
ного дискурсу запропоновано концепцію «гіперболічного транс-
ценденталізму», що передбачає оприявнення гіперболічності,
іманентно властивої трансцендентальній настанов, і водночас ви-
явлення потенціалу трансцендентальної позиції в контексті су-
часної філософії. Визначено мережу фундаментальних характе-
ристик трансцендентального мислення. Установлено, що деконс-
трукційний квазі-трансценденталізм постає чинником де-догма-
тизації й радикалізації засад трансцендентального дискурсу.
Окреслено проєкт трансцендентального універсалізму, що грун-
тується на принципах відношення і відмінності й залучає інше
(партикулярне або сингулярне) до царини універсального.
Вмотивовано фундаментальне значення деконструкційного
принципу апорії для конституювання (квазі)трансценденталь-
ної універсальності.

Шифр НБУВ: РА448691
2.Ю.1438. Логіка та риторика: складові взаємозв’язку: ав-

тореф. дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.06 / Н. А. Колотілова;
Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. –
35 с. – укp.

Досліджено проблему взаємозвТязку логіки та риторики в
історії філософської думки й на сучасному етапі їх розвитку на
підставі виділення аргументативної й освітянської складових як
визначальних у цьому взаємозв’язку. Методологічне підгрунтя
дисертаційної роботи утворюють ідеї мереології й герменевтичної
логіки, а також тлумачення логіки в широкому сенсі як методо-
логії, які екстрапольовані з царини вітчизняних розробок юри-
дичної аргументації на проблему взаємозв’язку логіки та рито-
рики. Установлено, що аргументативна й освітянська складові
взаємозв’язку логіки та риторики асимілюють аспекти обгрунту-
вання й переконання під час розгляду самої аргументації як
діяльності, конкретних прийомів у відповідних навчальних кур-
сах; наукознавчий аспект під час визначення логіки й риторики
як певних наук та навчальних дисциплін; застосовчий аспект в
аргументативній складовій, що полягає в поєднанні логічних та
риторичних чинників під час розгляду окремих концептів аргу-
ментації (аргументу до авторитету, риторичних фігур тощо); в
освітянській складовій застосовчий аспект окремо не виділяєть-
ся, оскільки вона загалом є застосовчою, адже як навчальні
дисципліни логіка та риторика реалізують відповідні теоретичні
здобутки.

Шифр НБУВ: РА445408
2.Ю.1439. Мовна особистість як категорія соціальної філо-

софії: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03
/ Л. С. Самчук;  Південноукраїнський  нац.  пед.  ун-т
ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – 19 с. – укp.

Висвітлено актуальну для сучасної соціально-філософської
думки проблему – категорію мовної особистості; розглянуто
питання про її структуру на засадах міждисциплінарного синте-
зу як компонента тетради мова – культура – людина – су-
спільство, формуванню вторинної мовної особистості у сучасно-
му українському суспільстві. Виявлено особливості мовної осо-
бистості як категорії соціальної філософії. Зауважено, що су-
спільство і культура – два важливих компоненти, що вплива-
ють на мову. Проблема, пов’язана зі ступенем взаємодії мови і
культури, є сьогодні однією з найскладніших і найсуперечливі-
ших у філософії, мовознавстві, культурології, семіотиці. Про-
довжено наукову традицію Л. Вайсгербера щодо розуміння мови
як культурного надбання та її ролі у житті суспільства і кон-
кретної людини при розгляді як форми суспільного пізнання.
Визначено, що мовна особистість – ідеальний образ носія ку-
льтурних знань, який вільно володіє стратегіями і тактиками
комунікації, цінностями, нормами поведінки, так і окремий
суб’єкт, який володіє власним досвідом мовної комунікації.

Шифр НБУВ: РА448805
2.Ю.1440. Покликання як філософсько-етичний феномен:

автореф. дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.07 / Є. І. Мулярчук;
НАН України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди. –
Київ, 2020. – 28 с. – укp.

Досліджено світоглядні джерела й умови формування уявлень
про покликання людини у європейській культурі. Зокрема роз-
крито особливості розуміння покликання в юдео-християнській
традиції та в сучасних доктринах християнських церков, проана-
лізовано чинники трансформації і секуляризації ідеї покликання
в історичному та соціальному аспектах. Досліджено концепту-
альні основи етики покликання у європейській філософії (Арис-
тотель, М. Вебер, М. Гайдеггер, Ф. Гатчесон, С. К’єркегор,
М. Лютер, Е. Левінас, Ж.-Ж. Руссо та ін.), можливості та межі
поєднання онтології й етики в аналізі феномена покликання,
взаємозв’язок поняття покликання з поняттям блага, з ідеями
гідності та моральної автономії особистості, ідентичності й автен-
тичності існування, людяності, відповідальності, цілісності люд-
ського життя. Обгрунтовано релевантність герменевтико-феноме-
нологічного підходу до дослідження феномена покликання,
сформульовано концепцію аналізу покликання як відповіді на
поклик. Поклик виявляється у переживанні та розумінні люди-
ною власного буття і в сприйнятті нею соціальних спонук як
спрямування на реалізацію екзистенційної істини та понадосо-
бистісного блага. На основі проведеного теоретичного аналізу та
власного емпіричного дослідження ціннісних орієнтацій і моти-
вації молодих людей у сфері освіти виявлено структуру феноме-
на покликання як смислової єдності елементів досвіду «бажан-
ня – здібності – реалізація – благо». Сформульовано визна-
чення: покликання – це смислове ціле, яке об’єднує особистісні
бажання, здібності, діяльність для їх реалізації й оцінку досяг-
нутих результатів відповідно до розуміння людиною особисті-
сного, суспільного або духовного блага, на яке вони спрямовані.
Розкрито ціннісні засади та моральні чесноти, необхідні для
формування покликання людини, сенс особистісної відповідаль-
ності й етичні передумови розв’язання моральних суперечностей
у здійсненні покликання. За результатами міжкультурного по-
рівняльного аналізу виявлено спільні риси та відмінності у ро-
зумінні покликання студентської молоді з України та США,
зумовлені зокрема релігійною традицією. Розкрито значущість
мотиваційного чинника покликання в учительській професії й у
професійній етиці загалом.

Шифр НБУВ: РА445826
2.Ю.1441. Філософія: теоретичний курс: навч. посіб. для

студентів закл. вищ. освіти / Я. В. Шрамко, А. І. Абдула,
Г. А. Балута, Н. П. Козаченко, О. В. Мішалова, О. П. Пана-
фідіна, М. М. Брюховецький, О. Є. Оліфер; ред.:
Я. В. Шрамко; Криворізький державний педагогічний універ-
ситет. – Кривий Ріг: КДПУ, 2021. – 263 с. – Бібліогр.:
с. 250-263. – укp.

Узагальнено досвід викладання курсу філософії. Розглянуто
предмет філософії як особливий вид знання; природу філософ-
ських проблем та основні розділи філософії. Визначено філосо-
фію свідомості. Охарактеризовано філософію свідомості (гно-
сеологію). Визначено наукове пізнання (науку як спосіб існуван-
ня знання). Досліджено соціальну філософію; філософію істо-
рії. Увагу приділено філософській антропології (проблемне поле
й витоки філософської антропології). Наведено філософську
теорію цінностей (аксіологію).

Шифр НБУВ: ВА851959
2.Ю.1442. The course of lectures on the philosophy of science

for graduate students: навч. посіб. з філософії науки для підгот.
аспірантів та здобувачів наук. ступеня PhD (д-ра філософії)
/ О. В. Патлайчук, О. О. Гончарова; Нац. ун-т кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова. – Миколаїв: Вид-во Нац. ун-ту
кораблебудування ім. адмірала Макарова, 2021. – 195, [1] с.:
табл. – (Навчальні посібники). –  укp.

Тексти лекцій складені для підготовки аспірантів та здобува-
чів наукового ступеня PhD (доктор філософії) відповідно до
програми дисципліни «Філософія науки».

Шифр НБУВ: ВА852095
Див. також: 2.Х.787, 2.Ш.1285, 2.Ю.1443, 2.Ю.1445,

2.Ю.1457

Філософія

2.Ю.1443. Багатовимірність людини та культури у сучасних
філософських ландшафтах: монографія / О. О. Дольська,
Н. Б. Годзь, О. М. Городиська, Т. М. Дишкант, Ю. С. Таг-
ліна; Національний технічний університет «Харківський
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політехнічний інститут». – Харків: Вид-во Іванченка І. С.,
2021. – 169 с. – укp.

Піднято питання людини та культури, роздуми над якими
розгортаються в багатовимірній площині: перетинається онтоло-
гічний вимір із символічним, соціально-політичний із антрополо-
гічним, освітній – із інформаційно-технологічним. Тему розви-
нуто на грунті нових філософських підходів, концептуальних
положень, старих та нових традицій розуміння культури як на-
дбання людства і репрезентації людини в нових неоднозначних
контекстах. я Наголошено на інноваційному розумінні таких
концептів, як свобода, ідентичність, технологія себе, ідеологія,
техніка. Розглянуто багатовимірність людини у дискурсії су-
спільного простору рецепції та інтерпретації.

Шифр НБУВ: ВА851958
2.Ю.1444. Інтонація у філософському тексті: філософсько-

культурологічний вимір: автореф. дис. ... канд. філос. наук:
09.00.04 / О. В. Гайдамачук; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. – Харків, 2021. – 19 с. – укp.

Наведено філософсько-культурологічне дослідження ролі ін-
тонації у філософських текстах, яка, будучи конститутивною
для філософії, залишається етосом «слухової» і «візуальної»
культур з тенденційним ускладненням її вираження і сприйнят-
тя. Визначено, що філософським текстам властиві принципова
авторськість, глибинний діалогізм, інтертекстуальність, поліфо-
нія, філософські категорії і запитальність, доповнено цей список
потужною детонаційністю (прагненням виходу в тонаційне за
межі його конвенціональних ін-). Інтонаційно-артикуляційний
конфлікт, актуалізований Руссо у контексті філософського пись-
ма, і деконструкційно досліджений Дерріда, відкриває тільки
один з можливих видів співпраці інтонації й артикуляції у фі-
лософському тексті. Але і в ньому Дерріда відчув, не ідентифі-
кувавши, «третю силу», яку ми назвали детонацією.

Шифр НБУВ: РА450916
2.Ю.1445. Методологічний потенціал принципу коеволюції

в сучасному екологічному пізнанні: автореф. дис. ... канд.
філос. наук: 09.00.09 / О. В. Сіра; Чернівецький нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 16 с. – укp.

Дисертацію присвячено дослідженню методологічного потенці-
алу принципу коеволюції в екологічному пізнанні й екологічно
спрямованій практиці. З урахуванням філософських та екологіч-
них концепцій, в яких розкривається зміст поняття коеволюції,
визначено форми експлікації принципу коеволюції, що постають
як онтологічний принцип у загальнонауковій картині світу, як
епістемологічний принцип інтерпретації, пояснення та розуміння
явищ природи, суспільства та культури і як праксеологічний
принцип людської діяльності та розвитку суспільства. Виявлено
функції принципу коеволюції в науці (гносеологічна, евристич-
на, методологічна, інтеграційна, інформаційна, світоглядна) та
практиці (регулятивна, природоохоронна, освітньо-виховна,
прогностична), які пов’язані з актуалізацією його методологіч-
ного потенціалу, зокрема для інтеграції природничого (екологіч-
ного) та гуманітарного (етичного) знання та екосуспільної прак-
тики (вирішення глобальних проблем людства та формування
«сталого майбутнього»). Уточнено теоретичні засади становлен-
ня сучасного екологічного світогляду, зміст концепцій ноосфери
і «сталого розвитку». Розкрито значення методології синергети-
ки у процесі філософсько-наукового пізнання соціоприродної ко-
еволюції, з’ясовано відповідність коеволюційного підходу вимо-
гам (критеріям) постнекласичної раціональності. На цьому
принципі грунтуються екологічна діяльність, екологічна свідо-
мість і екологічна етика. Він покладений в основу теоретико-сві-
тоглядних концепцій. Результати дисертації можуть бути корис-
ними для подальшого дослідження проблем екології, міждисцип-
лінарного знання та його філософських інтерпретацій, зокрема:
можливостей гуманістичного спрямування та свідомого ставлен-
ня до процесу коеволюції суспільства і природи на сучасному
етапі становлення ноосфери, пошуку чітких орієнтирів для фор-
мування сценарію цивілізаційного розвитку. Результати дослі-
дження можуть бути використані у навчальному процесі для
викладання курсів і спецкурсів з екологічної освіти, покликаної
формувати екологістське мислення і світогляд.

Шифр НБУВ: РА448172
2.Ю.1446. Системно-параметричний аналіз буття особисто-

сті в контексті біфуркаційної моделі: автореф. дис. ... д-ра
філос. наук: 09.00.03 / А. О. Нерубасська; Південноукраїн-
ський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса,
2021. – 32 с. – укp.

Обгрунтовано позицію, що різного роду біфуркації стали по-
стійним явищем соціальної практики як для суспільства в ціло-
му, так і для буття кожної окремої особистості, а поява особис-
тостей із «біфуркаційною свідомістю» знаменує необхідність пе-
реходів та зміни і свідомості суспільства. У ключовій ідеї зазна-
чено, що методологічні аспекти дослідження біфуркаційного бут-
тя особистості в системі соціуму потребують більш грунтовного
підходу. Зауважено, що проблематика біфуркаційного буття осо-
бистості практично не розглядалася в комплексному соціально-
філософському ракурсі. Доведено необхідність визначення ролі
та місця особистості у біфуркаційного рівня соціальних систе-
мах – в громадській, політичній, економічній тощо, де сама

особистість весь час намагається знайти своє місце в навколиш-
ній дійсності, а визначене соціумом їй місце не завжди збігається
з бажанням особистості, може приводити її в точки біфуркації.

Шифр НБУВ: РА448839
2.Ю.1447. Феноменологічна філософія: навч. посіб. Ч. 2

/ І. Б. Починок; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. –
Чернівці, 2021. – 431 с. – укp.

Висвітлено подальший розвиток засадничих ідей гуссерлів-
ської феноменології у контексті провідних течій сучасної філо-
софії. Головну увагу спрямовано на аналіз проявів і специфіка-
цію методологічного потенціалу феноменології у творчості Ше-
лера, Гайдеггера, Сартра, Мерло-Понті, Рікера.

Шифр НБУВ: В358800/2
Див. також: 2.Э.1427, 2.Ю.1448, 2.Ю.1455, 2.Ю.1457

Історія філософії

2.Ю.1448. Інформаційне суспільство: соціально-філософ-
ські проблеми становлення: навч. посіб. для студентів усіх спец.
/ В. І. Штанько, О. О. Жидкова, О. В. Турута; Харківський
нац. ун-т радіоелектроніки. – 2-ге вид., допов. та перероб. –
Харків: ХНУРЕ, 2021. – 172 с. – укp.

Розглянуто основні соціально-філософські проблеми, що ви-
никають у період становлення інформаційного суспільства. По-
ряд із теоретичними проблемами розвитку інформаційного су-
спільства у соціально-політичній, економічній і культурній сфе-
рах висвітлено ряд практичних аспектів стосовно соціалізації й
адаптації людини в сучасних умовах. Розкрито актуальні питан-
ня інформатизації, глобалізації, віртуалізації усіх сфер сучасно-
го життя. Окрему увагу приділено етико-правовим аспектам
інформатизації.

Шифр НБУВ: ВА851842
2.Ю.1449. Крос-культурні моделі цивілізаційної ідентично-

сті / А. Легчилін, С. Воробйова // Укр. полоністика. –
2020. – Вип. 17. – С. 40-49. – Бібліогр.: 32 назв. – укp.

Проаналізовано сучасні моделі цивілізаційної ідентичності,
зокрема сфокусовано увагу на можливих сценаріях ідентичності
в міжкультурному просторі в контексті понять «транс», «між»,
«крос» та ін. Методологічне значення цивілізаційної ідентично-
сті обумовлено крос-культурним потенціалом цієї категорії, що
спрямовує рефлексію на виявлення суперечностей та осмислення
різноманітних і багатовимірних форм конфліктної динаміки гло-
бального світу, які виникають з них. Це робить держави, нації,
етноси, індивідів елементами одного порядку, тобто такими, що
належать певній цивілізації. Зазначене узагальнення змінює
тренди й сценарії в їх самовизначенні, яке стає ризикованим
унаслідок множинності й багатозначності практик, що «розмива-
ють» ідентичності нижчих рівнів і рангів.

Шифр НБУВ: Ж24990
2.Ю.1450. Поняття «corpus» у філософії св. Томи Аквін-

ського: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05
/ О. Ю. Саковська; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. – Київ, 2020. – 16 с. – укp.

Увагу приділено поняттю «corpus» (тіло) у філософській сис-
темі Аквіната. Простежено специфіку та частоту застосування
цього поняття у творах томістського корпусу. Проаналізовано
контексти його вжитку, зокрема, в межах томістської метафізи-
ки, філософії природи, теорії пізнання та психології. Виявлено,
в яких умовах формувалося розуміння цього поняття у св. Томи.
Продемонстровано, як змінювалося поняття «corpus» упродовж
різних етапів творчості Аквіната. Проаналізовано, яким чином
томістська інтерпретація цього поняття вплинула на подальшу
філософію. Шляхом використання герменевтичного й історико-
порівняльного методів, а також елементів методу історії понять
і статистичного аналізу було виявлено, що поняття «corpus» у
філософії св. Томи містить різні акценти в різні періоди його
творчості (від осмислення через субстанційну форму під впли-
вом Авіцени до визначення через вид кількості чи подільний
континуум під впливом Арістотеля). Встановлено, що мінливість
є однією з найважливіших визначальних характеристик тілесно-
го сущого в системі Аквіната. В контексті поняття «corpus»
проаналізовано дотичні до цього терміну поняття, зокрема –
зінакшення (альтерація), позбавленість (привація), субстанційна
зміна та транссубстанціація. Крім того, поняття «corpus» осмис-
лено з позицій перипатетичної теорії руху та місця, а також
зародження та знищення. Окремо проаналізовано підстави інди-
відуації і партикуляризації тілесного сущого через матерію та
акт буття. Продемонстровано, що томістське розуміння тіла ста-
ло підставою формування арістотелічного неотомізму як провід-
ного північноамериканського неотомістичного руху ХХ ст., а
також т. зв. томістських біоетики та фемінізму, та екотомізму.

Шифр НБУВ: РА445091
2.Ю.1451. Сутнісні риси та періодизація історії ранньої

американської філософії XVII –  XIX століть: автореф. дис. ...
д-ра філос. наук: 09.00.05 / Я. А. Соболєвський; Київський
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 36 с. – укp.
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Досліджено сутнісні риси ранньої американської філософії, її
періодизацію й основні філософські питання, які розглядались
у межах кожного з періодів. Традиційно американська філосо-
фія асоціюється з американською філософською течією прагма-
тизму, яка виникла наприкінці XIX ст. Для вивчення філософ-
ських ідей і напрямів, які передували прагматизму, здійснено
аналіз джерельної бази оригінальних текстів представників істо-
рії американської філософської думки та досліджень вітчизня-
них і зарубіжних істориків філософії. Історико-філософська ре-
конструкція філософських ідей американських мислителів нада-
ло змогу проаналізувати та класифікувати інтелектуальний спа-
док, систематизувати його у відповідні періоди історії ранньої
американської філософії. У результаті запропоновано періодиза-
цію історії ранньої американської філософії: Пуританська філо-
софія, Філософія Великого Пробудження, Американське Про-
світництво, Американський Романтизм, Американський ідеалізм.
При виборі ключових представників кожного з періодів голов-
ними чинниками стали наявність прямого чи опосередкованого
впливу на становлення традиції філософування; звернення до
«інтелектуальної історії», що надає можливість розглянути ос-
новні ідеї представників інтелектуального середовища, яких не
називали професійними філософами, проте чиї ідеї лягли в ос-
нову національної традиції філософування або стали каталізато-
ром становлення інших напрямів в історії американської філосо-
фії; апелювання до історіографії філософії з урахуванням аргу-
ментацій вітчизняних і зарубіжних дослідників.

Шифр НБУВ: РА445845
2.Ю.1452. Феномен соціальності в тюркському світі: соці-

ально-філософський аналіз: автореф. дис. ... канд. філос. наук:
09.00.03 / Н. І. Білокопитова; Житомирський державний уні-
верситет імені Івана Франка. – Житомир, 2021. – 16 с. –
укp.

Досліджено генезу філософського та соціально-гуманітарного
осмислення феномена соціальності у тюркському світі, розвиток
уявлень про еволюцію тюркського світу як «буття-разом», спів-
буття відмінності та множинності. Аргументовано, що феномен
тюркської соціальності виступає своєрідною об’єднуючою філо-
софією та ідеологією різних тюркських народностей, які створи-
ли самостійні державно-політичні структури і певною мірою за-
лишаються незалежними світовими акторами. Розглянуто соціо-
культурну трансформацію феномену тюркська соціальність в
ідеологічній матриці «Схід – Захід», що задається постмодер-
ним культурним поліцентризмом. Охарактеризовано проблеми
самоідентифікації тюркських народів, особливості їх геополітич-
ного, людського і культурного самовизначення. Досліджено со-
ціальну структуру суспільств тюркського світу та охарактеризо-
вано специфіку формування її через аналіз політичної, економіч-
ної і духовної сфер буття тюркських народів. Виокремлено со-
ціальні якості тюрків, які відображають особливості устрою
тюркської державності в умовах сучасного націєгенезу: манасо-
вість і пасіонарність. Визначено, що соціальна система самозбе-
реження та виживання тюркських народів будувалася за схе-
мою: сім’я – рід – плем’я – суспільство – людство. Вияв-
лено принципи і проблеми рівноправної інтеграції тюркських
держав у глобальну архітектоніку світу. Підкреслено, що фор-
мування та інтеграція в глобальний світ тюркської ідеї відбуває-
ться на тлі загального ослаблення традиційних зв’язків між по-
коліннями, що призводить до втрати спадкоємності поколінь, до
моральної деградації сучасних тюркських суспільств. Дослідже-
но специфіку україно-тюркських відносин. Охарактеризовано
ідентифікаційні особливості тюркської та української ментально-
сті, здійснено порівняльний аналіз культури, соціуму та ціннос-
тей українського та тюркських суспільств, пов’язаних з еконо-
мічним і глобалізаційним розвитком і виходом на світову арену
держав тюркського ареалу та України. Визначено детермінанти
оптимізації україно-тюркського діалогу.

Шифр НБУВ: РА448687

Соціальна філософія

2.Ю.1453. Основи футурології: монографія / П. М. Сухо-
рольський; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів: Апріо-
рі, 2021. – 625 с. – Бібліогр.: с. 588-614. – укp.

Зазначено, що за останні десятиліття футурологія набула ба-
гатьох ознак окремої наукової дисципліни. У суспільстві існує
значний попит на знання, які стосуються майбутнього, але вод-
ночас сфера уявлень людей про майбутнє перетворилася на
простір для нещадної боротьби, колонізації та підступних мані-
пуляцій. Із урахуванням зазначеного зроблено спробу система-
тизації і розвитку футурологічних знань на основі критичного
осмислення та аналізу великого масиву інформації щодо майбут-
нього – починаючи із ранніх утопій і закінчуючи сучасними
концепціями цивілізаційного розвитку, за допомогою яких нама-
гаються законсервувати минуле, охопити теперішнє або ж здійс-
нити прорив у невідоме майбутнє.

Шифр НБУВ: ВА852573

2.Ю.1454. Технологія «кольорової революції» як форма
інформаційно-психологічної операції стратегічного рівня
/ Г. В. Пєвцов, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Худар-
ковський // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. –
2020. – Вип. 4. – С. 19-25. – Бібліогр.: 16 назв. – укp.

Представлено низку поглядів щодо визначення поняття, цілей
та основного змісту «кольорової революції» як форми сучасної
інформаційно-психологічної операції, наведені основні риси та
особливості «кольорової революції». Визначено основні причини
виникнення «кольорових революцій» та склад їх учасників.
Проаналізовано різні підходи до проведення «кольорових рево-
люцій». Представлено технологію їх проведення, яка має три
основні етапи. Основною метою першого етапу є переконання
спільноти у нелегітимності влади і формування організованого
протестного руху за мережним принципом. На другому етапі
відбувається легалізація протестного руху. На третьому етапі,
який є активною фазою «кольорової революції», здійснюється
підготовка до усунення існуючої влади. Запропоновано граф-
схему сценарію реалізації технології «кольорової революції».

Шифр НБУВ: Ж70455
2.Ю.1455. Генеза дискурсу мультикультуралізму: соціаль-

но-філософський аналіз: автореф. дис. ... канд. філос. наук:
09.00.03 / О. М. Підскальна; Житомирський державний уні-
верситет імені Івана Франка. – Житомир, 2021. – 16 с. –
укp.

Здійснено соціально-філософський аналіз генези дискурсу
мультикультуралізму. Доведено, що мультикультуралізм доціль-
но визначити як дискурс, до структури якого входять: обгрун-
тування необхідності (чи заперечення) надання особливих прав
культурним групам; різні теорії визнання культурної ідентично-
сті; визначення меж втручання в неліберальні культурні практи-
ки; ліберальна критика мультикультуралізму. Здійснено періо-
дизацію розгортання дискурсу мультикультуралізму. Проаналі-
зовано кардинальні зміни на сучасному етапі постмультикульту-
ралізму та досліджено інтеркультуралізм як урівноважену пози-
цію між асиміляцією та мультикультуралізмом. Виявлено, що
інтеркультуралізм зосереджується на соціальній згуртованості
суспільства та заперечує можливість неліберальних практик,
водночас позитивно визнає наявність культурного різноманіття.
Обгрунтовано, що інтер- і мультикультуралізм доцільно розгля-
дати як такі, що взаємно посилюють один одного, коригують і
компенсують можливі небажані наслідки.

Шифр НБУВ: РА448174
Див. також: 2.Ю.1449, 2.Ю.1452, 2.Ю.1454

Психологія

2.Ю.1456. Матеріали Міжнародної науково-практичної кон-
ференції «Психологічна наука та практика XXI століття»:
[збірник], 26-27 березня 2021 р., Львів / Львівський нац. ун-т
ім. Івана Франка. – Львів: Гельветика, 2021. – 90 с. – укp.

Увагу приділено феномену «тілесності» і викликам сьогоден-
ня. Досліджено психологічні умови здорового способу життя
особистості. Представлено методи дослідження психічних станів
та індивідуально-психологічних особливостей медичних праців-
ників. Проаналізовано гендерні особливості функціональної ло-
калізації психічних функцій. Висвітлено особливості мотивацій-
ної структури особистості старшокласників з різною навчальною
результативністю. Доведено, що емпатійність є фактором успіш-
ності дистанційного навчання. Охарактеризовано психологічні
особливості прояву нехімічних залежностей у підлітків. Розгля-
нуто соціально-психологічні проблеми дослідження феномену
прекаріата. Досліджено психологічні ресурси та копінг-стратегії
осіб із хронічним соматичним захворюванням. Увагу приділено
проблема відхильної поведінки учнівської молоді з соматичними
скаргами.

Шифр НБУВ: ВА852232
2.Ю.1457. Феномен кризи: філософські та соціально-пси-

хологічні шляхи попередження і подолання: колект. монографія
/ А. С. Борисюк, М. Ю. Чікарькова, Н. І. Зорій, М. П. Ти-
мофієва, О. І. Павлюк, Л. А. Любіна, В. А. Осипенко,
А. Я. Слубська, І. О. Скакун, М. Ю. Павленко, Б. В. Ман-
чул; відп. ред.: М. П. Тимофієва; Буковинський державний
медичний університет. – Чернівці: Технодрук, 2020. – 227 с.:
рис., табл. – Бібліогр.: с. 206-223. – укp.

Проведено теоретико-методологічне дослідження проблеми
особистості в умовах кризи. Розглянуто такі актуальні питання,
як: засади та функціонування особистості в умовах кризи; ви-
никнення професійної кризи у процесі особистісного та профе-
сійного становлення особистості; філософсько-психологічні
проблеми виховання особистості студента в умовах кризи вищої
освіти, криз студентського віку; соціально-психологічні особли-
вості адаптації особистості до кризи, проблеми внутрішньоосо-
бистісного конфлікту як кризи гармонізації особистості. Висвіт-
лено проблему релігійних кризових явищ в умовах українського
громадянського суспільства. Розглянуто формування культури
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академічної доброчесності та її роль у становленні суспільних
цінностей студента. Розкрито психологічні особливості кризи
професійного становлення молоді. Досліджено психологічні чин-
ники, які впливають на перебіг кризи професійного становлення
студентської молоді в системі професійної освіти. Визначено
можливі способи оптимізації процесу соціально-психологічної
адаптації й адаптивних стратегій поведінки особистості в умовах
кризи. Розглянуто методи профілактики та подолання стресових
станів і надмірної емоційної напруги.

Шифр НБУВ: ВА850115
2.Ю.1458. Integrative personal psychology: coll. mononogr.

/ G. O. Gorban, N. O. Guba, G. Malyna, V. I. Meniailo,
N. O. Mosol, M. G. Tkalych, Yu. V. Zhelezniakova. – Lviv:
Liha-Pres, 2020. – 150 p.: fig., tab. – англ.

New economic conditions and social-psychological processes that
are taking place now in Ukraine increase the importance of search-
ing for more efficient ways of improving personality education
system. The urgency of effective solving the problems related to
personal-oriented communication in the context of family interac-
tion is increasing every year. With the development of a persona-
lity-centered approach the number of issues related to the field of
communication has significantly increased recently. This is due to
the fact, that the formation of self-awareness (as the most impor-
tant factor of individuality and activity of an individual) is impos-
sible without interpersonal communication.

Шифр НБУВ: ІВ228577
Див. також: 2.Х.504, 2.Ч.1076, 2.Ю.1446

Загальна психологія

Психічні процеси та стани

2.Ю.1459. Математика мозку і мова. I / Г. О. Кравцов,
Н. В. Кравцова, О. В. Ходаківська, В. В. Нікітченко,
А. Н. Примушко // Електрон. моделювання. – 2021. – 43,
№ 3. – С. 87-108. – Бібліогр.: 34 назв. – укp.

Розглянуто як основну гіпотезу щодо можливості створення
математики мозку твердження про те, що гіпотетичну основу
будь-якого контексту мислення в першу чергу формує система
аксіом, яка є фундаментом абстрактного мислення, що реалізує-
ться чи матеріалізується за допомогою використання певної мо-
ви. Досліджено проблему можливості застосування мови як ос-
новного інструменту культурної спадковості і сформовано про-
граму досліджень, в яку включено наступне: розробка уніфіко-
ваної онтології, що описує предмети, дії, якості і відношення;
дослідження природи контексту і подання його однозначними
концептами уніфікованої онтології; визначення застосовності дій
щодо предметів як частково-визначених функцій до математич-
них категорій; модель суб’єктивного вибору семантичних катего-
рій за релевантністю у визначеному контексті. Стверджено, що
основним застосунком математики мозку є моделювання когні-
тивних механізмів сильного штучного інтелекту.

Шифр НБУВ: Ж14163
2.Ю.1460. Обстеження інтелекту: поступ вперед чи біг на

місці / В. Мадзігон, І. Волощук // Пед. інновації: ідеї, ре-
алії, перспективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 1. –
С. 90-100. – Бібліогр.: 17 назв. – укp.

Результати спостережень диференціювання особистостей за
рівнем інтелекту давали суб’єктивні оцінки. Тому не дивно, що
відчувалася потреба в конструюванні об’єктивних методів обсте-
ження інтелекту. Після того, як було з’ясовано (на можливому
на той час рівні) суть інтелекту та розроблено його структуру,
психологи отримали реальну можливість для розроблення інст-
рументарію його обстеження. Перший такий інструментарій було
розроблено А. Біне. Автор використав ідею фіксування кількості
правильних розв’язків завдань, що пропонувалися респонденту.
Ці завдання спрямовувалися і досі спрямовуються на обстежен-
ня структурних складників інтелекту.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ю.1461. Особливості прояву емоційних станів осіб із

соціальною депривацією: автореф. дис. ... канд. психол. наук:
19.00.01 / О. О. Піщанська; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова. – Одеса, 2021. – 20 с.: рис. – укp.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослі-
дження полягає у тому, що вперше встановлено особливості емо-
ційних станів, емоційного ставлення та переживання соціальної
депривації вимушених переселенців та приймаючого населення
як гомогенної білатеральної групи, яка зазнає соціально зумов-
леного впливу на буденну свідомість та умови життєдіяльності.
Обгрунтовано деприваційну зумовленість емоційних станів чоло-
віків-переселенців на рівні зв’язку соціальної деприваціії свобо-
ди вибору зі зростанням ворожості та конфліктності. Визначено
«трикутник» соціальної депривації жінки-переселенки, який
складається з переживання соціальної гендерної депривації та її
прямого зв’язку з загальної соціальною депривацією, соціальної
депривації утрати сенсу та її прямого зв’язку з загальної соці-
альною депривацією, та їх взаємообумовленості. Уточнено меха-

нізми ціннісно-смислового ототожнення груп в період пережи-
вання суспільних криз на умовах позитивної ідентифікації, про
що свідчить відсутність достовірних відмінностей за показника-
ми екзистенційної сповненості особистості досліджуваних груп;
провідну роль як вимушеності так і вибору в генезі соціальної
депривації досліджуваних; феноменологію соціальної деривації,
екзистенційної депривації, переживання депривації утрати сенсу.
Дістали подальшого розвитку уявлення про соціальну деприва-
цію як підставу для переживання станів стигматизація особисто-
сті, порушення життєвих перспектив, у зв’язку з чим виникнен-
ня стійкого емоційного негативного переживання розглядяється
в контексті депривацієї втрати сенсу. Практичне значення одер-
жаних результатів полягає в тому, що запропоновані підходи
можуть бути використані в роботі центрів та служб з підтримки,
соціально-психологічної реабілітації різних груп населення, які
зазнають соціальної депривації, стигматизації, а також в програ-
мах фахової підготовки психологів, соціальних працівників та
волонтерів.

Шифр НБУВ: РА448816
2.Ю.1462. Психологія розвитку професійно-мовленнєвої ді-

яльності майбутніх психологів: автореф. дис. ... д-ра психол.
наук: 19.00.07 / Г. В. Калмиков; Переяслав-Хмельницький
держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав,
2020. – 44 с.: рис., табл. – укp.

Розкрито взаємозв’язки між феноменами діяльності та спілку-
вання, окреслено теоретичні передумови розвитку теорії діяльно-
сті та її реалізації в сучасній світовій науці. З’ясовано тенденції
в розвитку психологічної теорії діяльності та психолінгвістики у
зв’язку з професійно-мовленнєвою діяльністю особистості; вста-
новлено співвідношення між мовленнєвим спілкуванням і мов-
леннєвою комунікацією в контексті професійної діяльності її
суб’єкта. Дискурсивний вплив подано як спосіб реалізації про-
фесійно-мовленнєвої діяльності, здійснено її аналіз як психоло-
гічно самостійної діяльності мовленнєвого спілкування, розкрито
суть мовленнєвого впливу – спеціалізованої форми професійної
діяльності. Презентовано поняття «психологічний дискурс» як
один з різновидів дискурсу в структурі професійно-мовленнєвої
діяльності, визначено місце дискурсивного впливу в акті профе-
сійно-мовленнєвої діяльності психотерапевта (консультанта). В
концепції дослідження психології розвитку професійно-мовлен-
нєвої діяльності майбутніх психологів визначено методологічні
засади її вивчення і моделювання, теоретичні основи емпірично-
го дослідження – зокрема, розкрито суть авторської ідеї щодо
діагностики діяльнісного та компетентнісного компонентів про-
фесійного мовлення і представлено концептуальні засади спосо-
бів розкриття механізмів і закономірностей професійно-мовлен-
нєвої діяльності. Згідно з розробленою авторами концепцією
сформульовано мету, завдання, теоретичні засади й представле-
но одиниці аналізу професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх
психологів, обгрунтовано вибір критеріїв і показників її діагно-
стики, подано психодіагностичний інструментарій для виявлення
стану та рівнів сформованості професійно-мовленнєвої діяльно-
сті бакалаврів психології, які вступили в магістратуру. Здійсне-
но інтерпретацію результатів вивчення їх професійного мовлен-
ня, висвітлено особливості психолінгвістичної методики дослі-
дження дискурсивних практик психотерапевтів (консультантів).
З урахуванням цього презентовано розроблену автором психоло-
гічну лінгво-педагогічну систему розвитку професійно-мовленнє-
вої діяльності майбутніх психологів – зокрема, її психологічні
лінгво-дидактичні принципи, програму і технологію розвитку та
вербальні психотехніки формування дискурсивної компетентності.

Шифр НБУВ: РА445452
2.Ю.1463. Психолого-педагогічні засоби розвитку емоційно-

го інтелекту старшокласників: автореф. дис. ... канд. психол.
наук: 19.00.07 / С. М. Могиляста; НАПН України, Інститут
психології імені Г. С. Костюка. – Київ, 2021. – 26 с.: рис.,
табл. – укp.

Проведено аналіз науково-теоретичних концепцій і підходів до
вивчення проблеми емоційного інтелекту (ЕІ) у психолого-педа-
гогічних дослідженнях. Розкрито суть поняття «емоційний інте-
лект старшокласника». ЕІ старшокласників розглянуто як струк-
турний феномен, ментальні складові якого надають змогу розу-
міти свої емоції й емоції інших, усвідомлювати їх та управляти
ними. Окреслено шляхи та перспективи розвитку ЕІ старшо-
класників психолого-педагогічними засобами в умовах навчаль-
но-виховного процесу в освітньому закладі. Доведено, що рівень
ЕІ старшокласників є низького та середнього рівнів, тому потре-
бує формувального впливу. Здійснено факторний і кореляцій-
ний аналіз результатів констатувального етапу дослідження, що
надало змогу створити 8-факторну модель розвитку ЕІ старшо-
класника, до якої ввійшли наступні показники: когнітивно-фізіо-
логічний, настрій, навчальний, вольова саморегуляція, емпатія,
управління власними емоціями, емоційна врівноваженість,
управління чужими емоціями. У межах програми розвитку ЕІ
старшокласників психолого-педагогічними засобами було впро-
ваджено авторську Програму «Розвиваємо емоційний інтелект»
та авторський Інтегрований курс розвитку ЕІ старшокласників
засобами уроку англійської мови, що процедурно посилювались
психологічними вправами, різними формами індивідуальної та
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групової робіт на засадах позитивної психотерапії. Перевірка
ефективності застосованих психолого-педагогічних засобів пока-
зала статистично значущі позитивні зміни наступних показників
факторної моделі розвитку ЕІ старшокласника: загальний рівень
ЕІ, розуміння емоцій (загалом), міжособистісний емоційний ін-
телект, розуміння власних емоцій, розуміння чужих емоцій,
управління власними емоціями, управління чужими емоціями,
контроль експресії, емпатія, емоційна врівноваженість.

Шифр НБУВ: РА448143
2.Ю.1464. Соціально-психологічні особливості формування

професійної емпатії майбутніх рятувальників: автореф. дис. ...
канд. психол. наук: 19.00.05 / О. С. Вавринів; Східноукраїн-
ський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк,
2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Розглянуто професійну емпатію майбутніх рятувальників.
Теоретично обгрунтовано й емпірично визначено соціально-пси-
хологічні особливості формування професійної емпатії майбутніх
рятувальників. Застосовано методи: аналіз, експеримент. Визна-
чено провідні компоненти та соціально-психологічні особливості
формування професійної емпатії майбутніх рятувальників. За-
пропоновано комплексну соціально-психологічну програму фор-
мування професійної емпатії майбутніх рятувальників.

Шифр НБУВ: РА445729
Див. також: 2.Ч.1163, 2.Ю.1466, 2.Ю.1470

Психологія особистості

2.Ю.1465. Матеріали міжнародної науково-практичної кон-
ференції «Психологія в контексті сучасних досліджень проб-
лем розвитку особистості»: [збірник], 11–12 грудня 2020 р.
/ Класичний приватний університет, Академія «Bolashaq». –
Запоріжжя: Гельветика, 2020. – 111 с. – укp.

Досліджено психологію особистості та особливості комуніка-
тивного потенціалу здобувачів вищої освіти майбутніх тренерів
та педагогів. Увагу приділено проблемі пасивної агрессія, визна-
чено причини та процес кореляції пасивної агресії. Охарактери-
зовано антиципаційну спроможність як передумову конструктив-
ної конфліктності особистості. Розглянуто типологічні особливо-
сті компонентів благополуччя серед студентів. Проаналізовано
стан розвитку мотиваційно-мовленнєвих процесів у п? ятирічних
дошкільників. Досліджено психологічні особливості ціннісно-
смислової сфери у майбутніх психологів. Увагу приділено ін-
формаційним чинникам морально-психологічного стану військо-
вослужбовців. Проаналізовано закордонні та вітчизняні дослі-
дження особистісної зрілості. Визначено проблеми формування
стресостійкості у майбутніх фармацевтичних фахівців. Розгляну-
то взаємозв’язок життєстійкості особистості та її психологічної
безпеки.

Шифр НБУВ: ВА852072
2.Ю.1466. Психологія емоційного інтелекту в дискурсі жит-

тєздійснення особистості: автореф. дис. ... д-ра психол. наук:
19.00.07 / Є. В. Карпенко; Нац. ун-т «Острозька акаде-
мія». – Острог, 2020. – 35 с.: рис., табл. – укp.

Обгрунтовано тріангуляційну модель емоційного інтелекту в
дискурсі життєздійснення особистості на базі метамодерністської
методології з використанням змішаних методів емпіричного до-
слідження. Визначено поняття «дискурс життєздійснення осо-
бистості» та його інтернального, екстернального й інтегративно-
го модусів. Представлено взаємозв’язок структури емоційного
інтелекту – організмічного чуття й емоційної компетентності –
з психолого-герменевтичними механізмами життєздійснення –
розумінням та інтерпретацією. Виокремлено спарені дискурсивні
позиції Спостерігача-Інсайдера, Епігона-Експерта і Читача-Авто-
ра. Встановлено функції емоційного інтелекту: індивідуації, са-
моактуалізації, соціалізації, адаптації, самовизначення, життє-
творчості. Обгрунтовано психологічні механізми емоційного ін-
телекту: інтуїцію, антиципацію, децентрацію, рефлексію, фаси-
літацію й емпатію. Виокремлено дискурсивні форми персональ-
ного життєздійснення: ментатив, наратив і тезаурус. Введено у
вжиток поняття «дискурсивні дії особистості» як способи пізнан-
ня/реалізації смислів. Адаптовано психотехнічний арсенал по-
зитивної психотерапії до завдань розвитку емоційного інтелекту.
Розроблено схему психотерапевтичного наративу як засобу реф-
лексії ефективності консультативно-терапевтичної роботи. Екс-
пліковано факторну структуру емоційно-когнітивних чинників
життєздійснення особистості в період ранньої дорослості. Вста-
новлено медіативну роль емоційного інтелекту як предиктора
якості життєздійснення майбутніх психологів.

Шифр НБУВ: РА445741
2.Ю.1467. Соціально-психологічна корекція суїцидонебез-

печних станів особистості зрілого віку: автореф. дис. ... канд.
психол. наук: 19.00.05 / О. В. Кованда; Східноукраїнський
нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2020. –
20 с. – укp.

Визначено особливості соціально-психологічної корекції суїци-
донебезпечних станів особистості зрілого віку. Розроблено про-
граму соціально-психологічної корекції суїцидонебезпечних ста-
нів особистості зрілого віку. Запропоновано структурну модель

диференціації соціально-психологічних чинників розвитку (на
інтра- та інтеріндивідному рівнях) та корекції (на макро-, мезо-
і мікро рівнях) суїцидонебезпечних станів особистості зрілого
віку з урахуванням ступеня суїцидального ризику (низького,
середнього, високого) та етапів суїцидальної динаміки (перед- та
постсуїцидального). Розкрито соціально-психологічну специфіку
(формально-динаяких з суїцидонебезпечних позицій найбільш
важливе значення мають: форма суїцидальної поведінки; етап
суїцидальної динаміки; характер суїцидальної поведінки; ключо-
ві мотиви і типологічна форма суїцидів; прихильність терапії
(комплаєнс). Розроблено та обгрунтовано змістовний і організа-
ційний аспекти програми соціально-психологічної корекції суїци-
донебезпечних станів особистості зрілого віку, ефективність ре-
алізації якої забезпечена принципами її побудови й пріоритетніс-
тю застосування дієвих заходів превенції, інтервенції й поствен-
ції. мічні маркери та змістовні кореляти) суїцидонебезпечних
станів у зрілому віці за етапністю суїцидальної динаміки. Вста-
новлено, що обсяг і характер методів соціально-психологічної
корекції суїцидонебезпечних станів у зрілому віку залежить від
низки детермінант.

Шифр НБУВ: РА448034
2.Ю.1468. Теоретичні виміри діяльнісного опосередкування

стану психологічного балансу особистості: автореф. дис. ...
канд. психол. наук: 19.00.01 / О. В. Андрієнко; НАПН
України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Київ,
2021. – 21 с.: табл. – укp.

Визначено особливості діяльнісного опосередкування стану
психологічного балансу особистості у процесі її онтогенезу, а
також провідні психологічні чинники цього процесу. Розкрито
психологічні механізми взаємозв’язку свідомого та підсвідомого
функціонування психіки людини. Розглянуто феноменологію
психічного здоров’я, узагальнено тенденції «патології», що по-
в’язані з логікою мислення. Систематизовано критерії оцінки
логічності при дослідженні питань патологій логіки мислення.
Представлено аналіз ознак патологій, пов’язаних із логікою мис-
лення. Узагальнено основи методики адаптації (реабілітації) для
осіб із патологією логіки мислення. Встановлено впорядкова-
ність структур збереження інформації за принципами ознакових
і причинно-наслідкових зв’язків, названих як «розумові струк-
тури» для логічного мислення – «логічні ланцюги» (ЛЛ), ана-
літичного мислення – «аналітичні мережі» (АМ), абстрактного
мислення – «абстрактні форми» (АФ), об’ємного мислення –
«абсолютні інформаційні структури» (АІС) відповідно. Визначе-
но зміст процесу вирішення завдань у станах обмеженого кон-
тролю свідомості та представлено теоретичне обгрунтування за-
гальної концепції для вирішення «всіх» (вичерпної кількості)
завдань, умови яких здатна сформулювати людина на засадах
логіки мислення й ідентифікації законів реалізації завдання.
Концептуалізовано поняття розуму як психологічної категорії та
визначено умови, за яких можливе вдосконалення і розвиток
всіх типів розуму: умови виникнення аналітичного мислення,
при розвитку логічного; умови виникнення абстрактного мислен-
ня, як результат – вдосконалення аналітичного. Представлено
теоретичні засади проєктування психічних функцій особистості
й інтелекту, моделювання інтелекту у вимірах внутрішніх і зов-
нішніх факторів. Уведено концепт індивідуальної траєкторії са-
мопроєктування внутрішнього світу особистості. Узагальнено
теоретичні засади функціонування, співвідношення вищих пси-
хічних процесів особистості людини в аналізі сновидінь і психо-
логічної рівноваги, відповідно до яких аналіз сновидінь розгля-
нуто в контексті причинно-наслідкового зв’язку та як ексипіка-
ція внутрішнього світу людини.

Шифр НБУВ: РА450410
Див. також: 2.Ч.1054, 2.Ч.1112, 2.Ю.1487

Галузева (прикладна) психологія.
Психологія окремих видів діяльності

2.Ю.1469. Інваріантні психологічні особливості динаміки
творчого процесу: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01
/ О. П. Самощук; НАПН України, Інститут психології імені
Г. С. Костюка. – Київ, 2021. – 23 с.: рис. – укp.

Проаналізовано основні підходи та методології для розв’язан-
ня поставлених завдань з проблеми динаміки творчого процесу.
Оскільки об’єктом вивчення стала творча діяльність видатних
митців, підбір методологічної бази наукового дослідження було
здійснено, виходячи з наступних умов: ретроспективність дослі-
дження та феноменологічність. Таким чином, було підібрано
групу методів, які належать до якісного дослідження. Реалізова-
но теоретичний аналіз категорій «творчість» та «творчий про-
цес»; розглянуто центральні концепції та теорії творчості; реалі-
зовано класифікацію творчості як діяльності на основі критерію
професійності. Здійснено теоретичний вклад у розробку автор-
ського термінологічного апарату, у якому розглянуті такі понят-
тя: здібності; тимчасовий та стійкий інтерес; інтуїція; функції
інтуїції у творчому процесі; підсвідомий елемент творчості;
творчість; творчий продукт; катарсис; інсайт та натхнення.
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Представлено результати дослідження рис особистості та загаль-
ні психологічні особливості творчого процесу видатних митців
на основі комплексного аналізу інформації об’єктивного та
суб’єктивного характеру. Вивчено взаємозв’язок внутрішніх
структур особистості з формою і змістом творчого акта та про-
дуктів творчості. Було виділено спільні риси психологічного
портрету досліджуваних митців, а саме: підвищена емоційна чут-
ливість та наявність дитячих психологічних травм; особлива чут-
ливість модальностей сприйняття, які відповідали здібностям
творців; прояви перфекціонізму у творчості; ознаки біполярного
розладу (маніакально-депресивного синдрому); відсутність інте-
ресу до слави тощо. Додатково встановлено основні психологічні
механізми творчого процесу. Серед таких варто виділити такі:
вибір вузького жанру мистецтва, у якому творили досліджувані,
визначався захопленнями юнацького віку або враженнями з ди-
тинства; центральною темою творчості індивідуальним стилем,
стають інтенсивні та часто травматичні переживання дитинства;
зміст творчих доробків митців часто носить автобіографічний
характер; установлено існування феномену відвертості у худож-
ній творчості; інтенсивні емоції (переживання) стають основою
творчого процесу та продукту; через певні психологічні механіз-
ми вкладена у художній твір емоція здійснює відповідний вплив
на реципієнта. Розуміння глибинних процесів, які закладені у
феномені творчості, надає змогу побудувати ефективні стратегії
розвитку обдарованої молоді в освітньому процесі, а також роз-
робляти індивідуальні автодидактичні тренінги чи рекомендації.

Шифр НБУВ: РА448749
2.Ю.1470. Психологічні чинники розвитку відповідальності

майбутніх учителів у процесі професійної підготовки: автореф.
дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / О. Р. Костенко; НАПН
України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Київ,
2021. – 24 с.: рис., табл. – укp.

Дисертаційне дослідження присвячено проблемі вивчення пси-
хологічних чинників розвитку відповідальності майбутніх учите-
лів у процесі професійної підготовки. На основі теоретичного
узагальнення різних підходів до вивчення природи та суті від-
повідальності вітчизняними та зарубіжними психологами розгля-
нуто відповідальність як складне соціально-психологічне явище,
провідну морально-вольову рису, яка характеризується багат-
ством прояву інтелектуальних, афективно-мотиваційних і діяль-
нісно-поведінкових компонентів. Звернено увагу на те, що осо-
бливої соціальної цінності відповідальність набуває у професій-
ній діяльності вчителя. Розроблено психологічну модель відпо-
відальності майбутнього вчителя, в якій відображено систему
всіх типів ставлення особистості та відповідно чотири підстру-
ктури відповідальності: (соціальна, професійна, екологічна, від-
повідальність за саморозвиток) з їх вказаними вище компонен-
тами. У процесі констатувального експерименту виявлено домі-
нування низького та середнього рівнів відповідальності студентів
перших курсів, з’ясовано об’єктивні та суб’єктивні чинники, які
негативно впливають на неї. Розроблено й апробовано на прак-
тиці комплексну програму розвитку відповідальності, яка вклю-
чала коригувальні та розвивальні методи, прийоми. Якісно-кіль-
кісний аналіз результатів формувального експерименту показав
загальну тенденцію зниження середнього та низького рівнів в
експериментальній групі, збільшення в ній показників високого
та вище середнього на 31,7 % (разом). Доведено, що розвиток
більш високого рівня відповідальності не є стихійним процесом,
а можливий за умови безпосереднього психологічного впливу на
систему ставлень особистості студента (до професії, людей, себе,
навколишнього природного середовища); зміни позиції студента
як пасивного об’єкта навчального процесу на позицію активного
суб’єкта пізнавальної, творчої і громадської діяльності зі стій-
ким і глибоким інтересом до самопізнання і самовдосконалення.
Сформованість більш високого рівня відповідальності майбутніх
учителів є одним із найважливіших факторів, який зумовлює
ефективність їх педагогічної діяльності.

Шифр НБУВ: РА448471
2.Ю.1471. Психологія військового полону: автореф. дис. ...

д-ра психол. наук: 19.00.09 / Ю. М. Широбоков; Державна
служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивільного
захисту України. – Харків, 2020. – 40 с.: рис. – укp.

Подано стислий огляд генезису проблеми ставлення до полону
та до військовополонених. Для вирішення поставлених у роботі
завдань обстежено 694 колишніх військовополонених, яких було
звільнено з полону впродовж 2015 – 2019 рр. (643 особи
(92,7 %) – військовослужбовці Збройних сил України та
51 особа (7,3 %) – бійці добровольчих батальйонів). Проведе-
ний аналіз надав змогу поділити сучасний військовий полон на
три основні види: «військовий підрозділ», «професійні найман-
ці» та «бандформування». Встановлено основні стадії військово-
го полону. Визначено фази військового полону. Виявлено інсти-
туційне середовище, яке складає простір полону. Визначено пси-
хологічні особливості командирів підрозділів, у полоні яких пе-
ребувають українські військовослужбовці, та виділені основні
типи катів, які застосовують незаконні методи впливу. Розроб-
лено соціально-психологічну модель наслідків військового поло-
ну, виділено рівні психологічних феноменів, що входять до
складу цієї моделі. Визначено стратегію, основні завдання та

принципи реінтеграції колишніх військовополонених до умов
мирного життя.

Шифр НБУВ: РА445567
2.Ю.1472. Психологія професійної свідомості корекційного

педагога: автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.08
/ М. С. Омельченко; НАПН України, Інститут спеціальної
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка. – Київ,
2021. – 40 с.: рис. – укp.

Розглянуто основні методологічні підходи щодо визначення
суті, структури, становлення й особливостей професійної свідо-
мості фахівця: професіографічний, особистісно-діяльнісний,
рефлексійний, компетентнісний. Найбільш перспективними у
цьому напрямі є інтегральний підхід – особистісно-компетент-
нісний, за якого професійна свідомість вбачається як результат
взаємодії особистості з компетентнісною й соціальною сферами.
Визначено психологічні фактори, що зумовлюють динаміку роз-
витку й трансформації професійної свідомості. Обгрунтовано
конструкти моделі, структури й механізму розвитку професійної
свідомості, які інтегровано в загальний конструкт – психологію
професійної свідомості фахівця. Конкретизовано й узгоджено у
системоутворювальний механізм професійного розвитку особис-
тісну й компетентнісну детермінацію розвитку професійної сві-
домості корекційних педагогів. Теоретично обгрунтовано концеп-
цію експериментального дослідження, що засновувалося на по-
ложенні щодо «технологічного» відбиття рушійних сил і витоків
розвитку професійної свідомості у площині конкретних власти-
востей, станів, якостей, умінь, здібностей, дій. Створено систему
розвитку професійної свідомості корекційного педагога, підрунтя
якої складають два основні рівні: адаптація корекційного педа-
гога до професійної діяльності й формування ефективних інди-
відуалізованих систем професійної діяльності. Водночас, суті
розвитку професійної свідомості корекційного педагога прита-
манний загальний напрям розвитку професійно-особистісних
якостей і вдосконалення компетентності під час цього процесу.
Обгрунтовано доцільність застосування розробленої системи роз-
витку професійної свідомості корекційних педагогів та її особис-
тісно-компетентнісну детермінацію.

Шифр НБУВ: РА448021
2.Ю.1473. Соціально-психологічні чинники ресоціалізації

неповнолітніх засуджених: автореф. дис. ... канд. психол. наук,
19.00.05 / Ю. М. Красілова; Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Здійснено теоретико-методологічний аналіз підходів до визна-
чення передумов ресоціалізації неповнолітніх засуджених. Ви-
значено соціально-психологічні чинники ресоціалізації неповно-
літніх засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням
волі, а саме: високий рівень рефлексії та цілепокладання; роз-
винена функція прогнозу; соціально спрямовані ціннісні орієн-
тації; наявність суб’єктності; досягаюча мотивація; асертивна по-
ведінка; відсутність хибних типів виховання в сім’ї; взаєморозу-
міння неповнолітніх із батьками; наявність у неповнолітніх сфе-
ри самореалізації; соціальна спрямованість референтної групи.
На основі визначення чинників, які складають ресоціалізаційний
потенціал, розроблено типологію неповнолітніх, звільнених від
відбування покарання з випробуванням, зокрема: ситуативний,
контекст-залежний, особистісно зумовлений та імпульсивний ти-
пи. Створено й апробовано програму ресоціалізації неповноліт-
ніх засуджених відповідно до їх типології.

Шифр НБУВ: РА450403
2.Ю.1474. Формування професійного мислення у майбутніх

молодших спеціалістів прикордонної служби (на прикладі жі-
нок-військовослужбовців Державної прикордонної служби
України: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07
/ О. М. Шемчук; НАПН України, Інститут педагогічної освіти
і освіти дорослих імені Івана Зязюна. – Київ, 2021. –
20 с. – укp.

Досліджено наукове завдання щодо формування професійного
мислення у майбутніх молодших спеціалістів прикордонної
служби (на прикладі жінок-військовослужбовців Державної при-
кордонної служби України), яке представляє складний багато-
рівневий психічний пізнавальний процес – важливу першоос-
нову системостворювальної психічної підвалини їх професійної
компетентності та професіоналізму, яка складається зі взаємопо-
в’язаної та взаємозумовленої послідовності мисленнєвих дій та
операцій, спрямованих на вирішення прикладних професійно-зу-
мовлених завдань шляхом пізнання їх суті та взаємозв’язків на
основі високої метакогнітивної обізнаності, на ухвалення рішень
у військово-професійній сфері діяльності, що є важливою перед-
умовою та умовою їх успішної військовопрофесійної діяльності,
професійного становлення, розвитку та самовдосконалення як
суб’єкта екстремального виду діяльності. З’ясовано психологічні
особливості професійного мислення молодших спеціалістів –
жінок-військовослужбовців, що зумовлені цілями, змістом, спе-
цифікою їх професійної діяльності, а також статтю.

Шифр НБУВ: РА448469
2.Ю.1475. Формування ціннісного ставлення до професійної

діяльності майбутніх психологів у процесі фахової підготовки:
автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. А. Шолох;
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Нац. ун-т «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. –
Чернігів, 2021. – 20 с.: рис. – укp.

Проаналізовано основні положення щодо організації фахової
підготовки майбутніх психологів відповідно до сучасних тенден-
цій реформування освіти. Досліджено особливості формування
ціннісного ставлення до професійної діяльності майбутніх пси-
хологів на сучасному етапі. Позиціоновано зміст, визначено
складові компоненти й етапи формування ціннісного ставлення
до професійної діяльності майбутніх психологів. Установлено
наукові підходи, які дозволяють розкрити сутнісні характерис-
тики успішного формування ціннісного ставлення до професій-
ної діяльності майбутніх психологів в умовах фахової підготов-
ки. Обгрунтовано організаційно-педагогічні умови та розроблено
модель формування ціннісного ставлення майбутнього психолога
до професійної діяльності. За допомогою діагностичного інстру-
ментарію здійснено експериментальну перевірку результативно-
сті моделі формування ціннісного ставлення до професійної ді-
яльності майбутніх психологів у процесі фахової підготовки.
Достовірність результатів експериментального дослідження під-
тверджено за допомогою розробленої кваліметричної моделі пе-
дагогічного прогнозування соціальної успішності професійного
психолога в сучасному соціумі.

Шифр НБУВ: РА449005
Див. також: 2.Х.863, 2.Ц.960, 2.Ч.1093, 2.Ч.1109, 2.Ч.1188,

2.Ч.1217, 2.Щ.1392, 2.Щ.1412, 2.Ю.1464, 2.Ю.1480

Психологія праці. Інженерна (технічна),
авіаційна та космічна психологія

2.Ю.1476. Особистісна детермінація рефлексивної компе-
тентності психолога: автореф. дис. ... канд. психол. наук:
19.00.01 / В. П. Мамко; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечни-
кова. – Одеса, 2021. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослі-
дження полягає у тому, що вперше концептуалізовано проблема-
тику вивчення різних видів рефлексії: системної, інтроспекції,
квазірефлексії в контексті феноменології метапізнання, метаког-
нітивної включеності в діяльність, системи базисних переконань
особистості, толерантності/інтолерантності до нереалістичного
досвіду (позаекспірієнціальна феноменологія рефлексії), здатно-
сті вербалізації та опредметнення переживань особистості. Зі-
ставлено емпіричні кореляти рефлексивної компетентності пси-
холога з парадигмальністю щодо сприйняття імпліцитних теорій
і цілей навчання, актуальним станом розвитку професійної іден-
тичності. Розроблено моделі рефлексивної компетентності психо-
логів залежно від первинної професійної кваліфікації, здійснено
їх порівняльний аналіз; визначено предиктори та ефектори реф-
лексивної компетентності психологів. Уточнено зміст формаль-
но-динамічної зумовленості рефлексивних здібностей особисто-
сті, парадигматичного та імпліцитного рівня рефлексивної ком-
петентності фахівця; концепт розвитку рефлексивної компетент-
ності майбутніх психологів через усвідомлення методологічної
тріади «ідея рефлексивної взаємодії – рефлексивного аналі-
зу – критичного рефлексивного сумніву». Дістали подальшого
розвитку уявлення про супервізійну практику фахівців з соці-
ально-поведінкових наук; предикацію первинної професійної
кваліфікації та її впливу на становлення рефлексивної компе-
тентності психолога. Практичне значення одержаних результатів
полягає в тому, що розроблені моделі рефлексивної компетент-
ності психологів на рівні предикторів та ефекторів можуть бути
використані в програмах підвищення кваліфікації психологів,
фахівців з психічного здоров’я. Рекомендації щодо організації
супервізійної практики як рефлексивної, експертної, фасиліта-
тивної та управлінської технології можуть впроваджуватися у
викладанні курсів «Психологічне консультування», «Психоко-
рекція та психотерапія».

Шифр НБУВ: РА448819
2.Ю.1477. Психологічні основи підприємницької активності

персоналу освітніх організацій: автореф. дис. ... д-ра психол.
наук: 19.00.10 / О. В. Креденцер; НАПН України, Інститут
психології імені Г. С. Костюка. – Київ, 2020. – 44 с.: рис.,
табл. – укp.

Проаналізовано суть внутрішньоорганізаційного підприємниц-
тва в освітніх організаціях, ресурси, умови, функції й основні
напрями та форми вияву. Показано роль внутрішньоорганізацій-
ного підприємництва в реалізації концепції «Нова українська
школа». Обгрунтовано авторську концепцію підприємницької
активності персоналу освітніх організацій. Представлено автор-
ську психологічну модель підприємницької активності персоналу
освітніх організацій. Наведено результати емпіричного дослі-
дження внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх
організаціях. Проаналізовано особливості розвитку підприєм-
ницької активності персоналу освітніх організацій. Досліджено
підприємницьку самоефективність і систему управління як важ-
ливі психологічні чинники розвитку підприємницької активності
персоналу освітніх організацій. Проаналізовано задоволеність
працею як важливий психологічний результат розвитку підпри-

ємницької активності персоналу освітніх організацій. Дослідже-
но вплив підприємницької активності персоналу освітніх органі-
зацій на організаційний розвиток і розвиток організаційної ку-
льтури. Висвітлено мету, завдання та структуру «Технології пси-
хологічної підготовки персоналу освітніх організацій до розвит-
ку підприємницької активності». Представлено результати впро-
вадження технології та доведено її ефективність.

Шифр НБУВ: РА445106
2.Ю.1478. Психологія професійного становлення фахівця з

фізичної реабілітації: автореф. дис. ... д-ра психол. наук:
19.00.07 / Л. Л. Примачок; Переяслав-Хмельницький держ.
пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав, 2020. –
44 с.: рис. – укp.

Представлено цілісну концепцію дослідження професійного
становлення фахівця з фізичної реабілітації, яку розглянуто че-
рез призму функціонування структурно-динамічної (організацій-
ної) парадигми «професійно значущий досвід» – «професійна
надійність» – «професійна автентичність» – «професійна уні-
кальність» у просторі професійної діяльності. Під процесом про-
фесійного становлення особистості розуміється розвиток потен-
ціалу і ресурсів фахівця, які сприяють його професійному само-
розвиткові і самореалізації в контексті загальнолюдської культу-
ри, конкретних умов життєдіяльності та професійної діяльності,
в ході опанування і відтворення ним соціальних норм та ціннос-
тей. Професійне становлення особистості розглядається з пози-
цій раціогуманістичної психології – як управління процесом
формування суб’єктної професійно-особистісної позиції, що від-
бувається під впливом суб’єктивних і об’єктивних чинників, які
актуалізують процес реалізації стратегій управління особистісни-
ми ресурсами, задіяними для здійснення професійного станов-
лення індивіда. На основі емпіричного дослідження встановлено
професійно важливі якості, здатності та новоутворення особис-
тості, які мають бути сформовані у фахівців з фізичної реабілі-
тації для успішного здійснення ними професійної діяльності. З
урахуванням результатів експериментального дослідження побу-
довано структурнофункціональну модель професійного станов-
лення майбутнього фахівця з фізичної реабілітації. Емпіричним
шляхом з’ясовано психологічні особливості, чинники та умови
професійного становлення даного фахівця.

Шифр НБУВ: РА448030
Див. також: 2.Ч.1114, 2.Ю.1462, 2.Ю.1488

Медична психологія

2.Ю.1479. Медична психологія: підруч. для студентів закл.
вищ. мед. освіти / О. І. Осокіна, Г. Г. Путятін, Б. Б. Івнєв,
М. В. Єрмолаєва, Ц. Б. Абдряхімова, Ю. М. Ящишина,
С. Г. Ушенін, А. В. Кабанцева, О. В. Самойленко; ред.:
О. І. Осокіна; Донецький національний медичний університет,
Приватний ВНЗ «Київський медичний університет». – Крама-
торськ: Хортица, 2021. – 203 с.: мал., табл. – Бібліогр.:
с. 201-203. – укp.

Розглянуто предмет, завдання, методи дослідження психічно-
го стану людини, поняття про психічне здоров’я. Охарактеризо-
вано стан психічних функцій, психічні процеси в нормі та при
патології. Викладено питання психології особистості, особистісні
акцентуації, психології медичного працівника та лікувально-діа-
гностичного процесу. Висвітлено психосоматичні та соматопси-
хічні співвідношення, алекситимічну теорію. Проаналізовано
психологічні аспекти залежної, суїцидальної поведінки, танато-
логії та евтаназії. Викладено питання психогігієни, психопрофі-
лактики та основи психотерапії.

Шифр НБУВ: ВА852491
2.Ю.1480. Основи психокорекції: навч. посіб. / С. Б. Ку-

зікова. – 2-ге вид., перероб. – Київ: Академія, 2021. – 333,
[1] с.: табл. – (Alma Mater+). – Бібліогр.: с. 329-[334]. –
укp.

Викладено теоретичні основи та передумови психокорекційної
практики. Наведено методи корекції пізнавальної, емоційно-во-
льової сфер і поведінки особистості. Розглянуто психологічну
корекцію як цілісну систему, яка делікатно впливає на психічні
структури особистості. Зауважено, що у методологічно-інстру-
ментальній сфері цього впливу фокусуються знання особливос-
тей особистісного розвитку в онтогенезі й можливих його ус-
кладнень, розуміння механізмів і результатів дії на психіку пси-
хокорекційних методів і конкретних старань.

Шифр НБУВ: ВА852803
2.Ю.1481. Психологічна корекція комунікативної діяльності

старших дошкільників з ЗПР: автореф. дис. ... канд. психол.
наук: 19.00.08 / О. М. Семенцова; нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. – Київ, 2021. – 19 с.: рис., табл. – укp.

Висвітлено проблему психологічної корекції комунікативної
діяльності дітей старшого дошкільного віку із ЗПР у закладах
дошкільної освіти. Розроблено функціональну модель процесу
спілкування, що надає можливість визначити внутрішні взаємо-
зв’язки між операціями і діями в окремих комунікативних ак-
тах. Обгрунтовано програму експериментального дослідження
комунікативного розвитку старших дошкільників із ЗПР з
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однолітками. Встановлено, що коригувальну допомогу дітям із
ЗПР слід здійснювати у наступних напрямах: поширення репер-
туару засобів спілкування та розвиток комунікативних навичок;
розвиток здатності усвідомлювати себе та сприймати однолітків
як суб’єктів спілкування; формування емоційно-позитивного
сприйняття однолітків; формування потреби у спілкуванні; фор-
мування у дітей соціальних уявлень, усвідомлення та відтворен-
ня в ігровій формі соціальних стосунків, вдосконалення навичок
культури спілкування дітей. Доведено ефективність впроваджен-
ня системи роботи з організації психологічної корекції спілку-
вання дітей із ЗПР з однолітками у закладі дошкільної освіти.

Шифр НБУВ: РА448642
2.Ю.1482. Сім’я як дзеркало системи сучасного світу: ма-

теріали XIX Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з систем. сі-
мейн. психотерапії УСП, 16 – 18 жовт. 2020 р., м. Чернівці
/ ред.: Т. М. Бойчук, Л. А. Любіна, М. Тимофієва, В. Оси-
пенко, О. Поліщук; Буковинський державний медичний універ-
ситет, Українська спілка психотерапевтів. – Чернівці: Техно-
друк, 2020. – 82 с.: рис. –  укp.

Розглянуто техніки арт-терапії в сімейному консультуванні.
Увагу приділено проблемі психологічного благополуччя в умо-
вах кіберсоціалізації. Подано інформацію щодо використання
методів когнітивно-поведінкової терапії в роботі з генералізова-
ним тривожним розладом. Досліджено роль професійно особис-
тісних компетенцій медичної сестри в системі сімейної медицини.
Висвітлено особливості міжетнічної комунікації в умовах сучас-
ної системи вищої освіти. Окреслено філософсько-антропологіч-
ні перспективи в сучасній науці. Розглянуто токсичність стосун-
ків як симптом порушення комунікації в сімейній системі.

Шифр НБУВ: ВА850133
Див. також: 2.Ю.1484, 2.Ю.1497

Соціальна (суспільна) психологія

2.Ю.1483. Психологічний супровід сімей, що мають проб-
лемних дітей: автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07
/ М. І. Мушкевич; НАПН України, Інститут психології імені
Г. С. Костюка. – Київ, 2020. – 43 с.: рис., табл. – укp.

Теоретично проаналізовано й емпірично досліджено систему
психологічного супроводу сімей, що мають проблемних дітей.
Визначено зміст, динаміку, напрями, фокуси тощо системи тако-
го супроводу, які зумовлені сімейним статусом, віковими харак-
теристиками, гендерною диференціацією членів сімей, функцій-
ністю чи дисфункційністю сімейної системи. Вказано на техно-
логію реалізації психологічного супроводу сімей, що мають
проблемних дітей, яка здійснюється за допомогою надання ком-
плексних взаємопов’язаних і взаємозумовлених заходів, органі-
заційно-методичною основою котрих є цілеспрямований, поетап-
ний процес (психодіагностика, психоедукація, психоконсульту-
вання, психотерапія), представлений різними методами та при-
йомами, зумовлений знаннями індивідуальних і міжособистісних
особливостей членів сімей, які реалізуються задля забезпечення
оптимальних умов послідовного розвитку та збереження психо-
логічного здоров’я всієї сім’ї як системи на рівні шлюбної та
батьківської підсистем. Доведено виражену позитивну динаміку
за всіма емпіричними показниками, котрі змістовно визначають
структуру психотипічного профілю членів сімей, що мають проб-
лемних дітей, після проведення психологічного супроводу. Ви-
явлено, що програма психологічного супроводу стала важливим
фактором якісної трансформації змістовно-структурних елемен-
тів психотипів у напрямі розвитку властивостей здорового функ-
ціонування особистості. Окреслено перспективні напрями науко-
вої роботи, що передбачають: удосконалення програми психоло-
гічного супроводу сімей, що мають проблемних дітей; поглиб-
лення знань про структурно-функційні особливості її складни-
ків; детальне розкриття «особистісного та сімейного виміру» осо-
бистості відповідно до структурних компонентів, таких, як вік,
гендерна диференціація, тип і склад сім’ї; розробка емпірико-
діагностичних програм формування змісту психологічного су-
проводу сімей.

Шифр НБУВ: РА445835
2.Ю.1484. Психологічні умови формування комунікативної

компетентності майбутнього логопеда: автореф. дис. ... канд.
психол. наук: 19.00.07 / М. Ю. Заушнікова; нац. пед. ун-т
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 20 с.: рис.,
табл. – укp.

Увагу приділено виявленню психологічних умов формування
комунікативної компетентності студентів-логопедів. Визначено
поняття «комунікативна компетентність майбутнього логопеда».
Виявлено специфіку, обгрунтовано зміст і структуру (когнітив-
ний, емоційно-мотиваційний, поведінковий структурні компонен-
ти) комунікативної компетентності логопеда. Визначено критерії
(професійно-комунікативна готовність майбутнього логопеда до
професійної діяльності; схильність до обраної професії; безумов-
не прийняття осіб із порушеннями мовлення; володіння вербаль-
ними та невербальними засобами спілкування студентами-лого-
педами; позитивні міжособистісні взаємини майбутнього логопе-

да з особами із порушеннями мовлення), показники цього фено-
мена (знання з психології спілкування; усвідомлення логопедом
власного рівня комунікативної компетентності; позитивна профе-
сійна мотивація, загальний рівень комунікабельності, установка
на реалізацію діяльності та на взаємодію з особами із порушен-
нями мовлення; ставлення до осіб із порушеннями мовлення;
уміння слухати; уміння переконувати; ораторські уміння; розу-
міння вербальної та невербальної комунікації; рівень комуніка-
тивного самоконтролю; труднощі у спілкуванні з іншими) та
рівні (високий, середній, низький), обгрунтовано та доведено
психологічні умови (особистісно-професійна зрілість; гуманіс-
тична спрямованість; комунікативні й організаторські здібності;
професійна спрямованість; духовно-професійно-психологічна ку-
льтура; рефлексивні процеси; саморегуляція поведінки) форму-
вання комунікативної компетентності майбутнього логопеда. Тео-
ретично обгрунтовано і створено модель, апробовано та доведено
ефективність програми формування комунікативної компетентно-
сті майбутнього логопеда шляхом активізації визначених психо-
логічних умов активними соціально-психологічними методами
навчання, що доводить доцільність її упровадження в освітній
процес професійної підготовки логопедів. Розроблено психолого-
педагогічні рекомендації майбутнім логопедам і викладачам із
метою розвитку комунікативної компетентності студентів.

Шифр НБУВ: РА448285
2.Ю.1485. Соціально-психологічні особливості розвитку

емоційного інтелекту підлітків як чинник запобігання шкільно-
му булінгу: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05
/ К. В. Максьом; НАПН України, Інститут психології імені
Г. С. Костюка. – Київ, 2020. – 20 с.: рис., табл. – укp.

Проведено соціально-психологічний аналіз особливостей емо-
ційного інтелекту підлітків як чинника у запобіганні шкільному
булінгу. Здійснено теоретичний аналіз існуючих концептуаліза-
цій загальних закономірностей розвитку емоційного інтелекту.
Проаналізовано структуру, форми прояву та функції емоційного
інтелекту особистості. Обгрунтовано основні чинники, специфіку
проявів і наслідки булінгу у шкільному середовищі. Описано
теоретичну модель соціально-психологічних особливостей роз-
витку емоційного інтелекту учасників булінгу у шкільному сере-
довищі. Емпірично встановлено соціально-психологічні особли-
вості булінг-структури в умовах закладу загальної середньої
освіти. Визначено рівень розвитку емоційного інтелекту школя-
рів і ступінь їх залучення до процесу булінгу. На основі порів-
няння особливостей емоційного інтелекту школярів зі ступенем
їх залучення до процесу булінгу виявлено залежність частоти
проявів булінгу у шкільному середовищі від ступеня розвитку
емоційного інтелекту його учасників. За результатами дослі-
дження розроблено й апробовано програму протидії булінгу у
шкільному середовищі шляхом включення до програми складо-
вої, спрямованої на підвищення рівня емоційного інтелекту дітей
шкільного віку.

Шифр НБУВ: РА445831
2.Ю.1486. Соціально-психологічні особливості формування

психологічного клімату на підприємстві у кризовий період:
автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / С. О. Клич-
ковський; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ,
2020. – 19 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено дослідженню соціально-психологічних
особливостей формування психологічного клімату на підприєм-
стві у кризовий період. У роботі здійснено теоретичний аналіз
наукових підходів до тлумачення поняття психологічного кліма-
ту. Психологічним кліматом є стан колективу, що виконує спіль-
ну предметну діяльність, має спільні цілі та цінності; процес
узгодження поведінки та діяльності. Визначено, що психологіч-
ний клімат пов’язаний з чинниками, які мають різний вплив.
Зокрема негативно впливають такі чинники: відкрита та завуаль-
ована жорстокість, скептицизм, директивний стиль керівництва;
позитивно: відповідальність, інформованість, прагнення бути се-
ред людей, впевненість, довірливість та згуртованість.

Шифр НБУВ: РА445306
Див. також: 2.Ч.1169, 2.Ю.1482

Особа як соціально-психологічне явище

2.Ю.1487. Аксіопсихологічне проєктування життєвих досяг-
нень особистості: автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07
/ І. А. Гуляс; «Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефа-
ника», ДВНЗ. – Івано-Франківськ, 2020. – 36 с.: рис.,
табл. – укp.

Обгрунтовано холархічну модель аксіопсихологічного проєк-
тування життєвих досягнень особистості з використанням прин-
ципу інтегральної суб’єктності та методів факторно-аналітичного
підходу до емпіричного дослідження. Визначено поняття «аксі-
опсихологічне проєктування життєздійснення особистості» та йо-
го психологічні механізми; доведено, що стать як найбільш ран-
ній онтогенетичний чинник означеного феномена справляє на
цей процес найсильніший вплив, вік – посередній, а професій-
на діяльність – найслабший; встановлено, що впродовж онто-
генезу ціннісно-цільові чинники аксіопсихологічного проєктування
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життєздійснення особистості втрачають домінантну позицію, по-
ступаючись інструментально-суб’єктним. Обгрунтовано діагно-
стико-процедурну модель емпіричного дослідження; експлікова-
но факторні структури аксіопсихологічного проєктування життє-
вих досягнень особистості за віком, обраним фахом і гендерною
належністю респондентів; сформульовано методичні рекоменда-
ції з розвитку здатності до аксіопсихологічного проєктування
життєвих досягнень особистості у період дорослості.

Шифр НБУВ: РА445436
2.Ю.1488. Соціально-психологічні засади особистісно-про-

фесійної адаптації фахівців соціономічного профілю: автореф.
дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.05 / І. Є. Жигаренко; Схід-
ноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродо-
нецьк, 2020. – 39 с.: табл. – укp.

Розглянуто процес адаптації особистості в умовах професійної
діяльності. Визначено соціально-психологічні засади особисті-
сно-професійної адаптації фахівців соціономічного профілю. Ви-
користано методи: аналіз, експеримент. Визначено соціально-
психологічні засади особистісно-професійної адаптації фахівців
соціономічного профілю. Розкрито соціально-психологічні ре-
сурси особистісно-професійної адаптації фахівців соціономічного
профілю.

Шифр НБУВ: РА445728
2.Ю.1489. Соціально-психологічні особливості розвитку

адаптаційного потенціалу молоді як чинника збереження її
психологічного здоров’я: автореф. дис. ... канд. психол. наук:
19.00.05 / Л. С. Златова; Східноукраїнський нац. ун-т
ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2020. – 20 с.:
рис. – укp.

Теоретично обгрунтовано та емпірично визначено соціально-
психологічні особливості розвитку адаптаційного потенціалу мо-
лоді як чинника збереження її психологічного здоров’я. Визна-
чено соціально-психологічні особливості адаптаційного потенці-
алу молоді. Розроблено соціально-психологічні засоби і техноло-
гії розвитку даного потенціалу.

Шифр НБУВ: РА448035
Див. також: 2.С.29, 2.Ц.951, 2.Ч.1120

Адаптація до різних соціальних груп

2.Ю.1490. Інформаційно-психологічна складова адаптивного
навчання фахівців охорони здоров’я в державному управлінні:
автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / С. П. Ко-
шова; Міжрегіональна Академія управління персоналом. –
Київ, 2020. – 20 с.: рис. – укp.

Вивчено моделі адаптивного навчання фахівців системи дер-
жавного управління в сфері охорони здоров’я з урахуванням
інформаційно-психологічної складової, стану і перспектив роз-
витку механізмів державного регулювання адаптивного навчання
в державному управлінні в цілому. Досліджено суть понятійно-
категоріального апарату та виокремлено основні поняття «на-
вчання», «підвищення кваліфікації», «фахівці охорони здоров’я
в державному управлінні», «навчання фахівців системи держав-
ного управління в сфері охорони здоров’я». Обгрунтовано, що
інформаційно-психологічна складова адаптивного навчання фа-
хівців системи державного управління в сфері охорони здо-
ров’я – це система методів здійснення розвитку фахівців сис-
теми охорони здоров’я в державному управлінні з урахуванням
психотипів особистості фахівців та їх сприйняття певної профе-
сійно-спрямованої інформації для формування важливих якос-
тей, здібностей та знань для заняття певних посад в органах
державної влади управління охороною здоров’я. Крім того про-
аналізовано сучасний стан адаптивного навчання фахівців охо-
рони здоров’я в системі державного управління. Досліджено
закордонний досвід адаптивного навчання фахівців охорони здо-
ров’я в системі державного управління та з’ясовано, що кожна
з країн має власну систему навчання державних (публічних
службовців). Виокремлено проблеми адаптивного навчання фа-
хівців охорони здоров’я в системі державного управління. З’я-
совано інституційний механізм адаптивного навчання фахівців
охорони здоров’я в системі державного управління та виокрем-
лено наступні центральні органи державної влади, які реалізу-
ють адаптивне навчання фахівців охорони здоров’я в системі
державного управління. Обгрунтовано теоретичну модель інфор-
маційно-психологічної складової адаптивного навчання фахівців
системи державного управління в сфері охорони здоров’я. Вио-
кремлено шляхи реалізації теоретичної моделі інформаційно-
психологічної складової адаптивного навчання фахівців системи
державного управління в сфері охорони здоров’я та запропоно-
вано прийняти Концепцію інформаційно-психологічної складової
адаптивного навчання фахівців системи державного управління
в сфері охорони здоров’я до 2030 р., у якій запропоновано
шляхи впровадження даної освіти та спрогнозовано результати
її реалізації.

Шифр НБУВ: РА448780
2.Ю.1491. Психологічний супровід курсантів у процесі на-

вчання в закладі вищої освіти / О. Вагіна // Пед. інновації:

ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 2. –
С. 118-126. – Бібліогр.: 15 назв. – укp.

Розглянуто проблему професійного становлення особистості
курсанта в процесі навчання, а також питання адаптації до на-
вчальної та професійної діяльності. Зазначено, що підготовка
майбутніх офіцерів належить до тих видів професійної діяльно-
сті, де відбувається інтелектуальне та емоційне напруження в
умовах навчання.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ю.1492. Психологічні особливості атрибутивно-стильової

детермінації життєстійкості особистості: автореф. дис. ... канд.
психол. наук: 19.00.01 / Е. М. Євланова; Одеський нац. ун-т
ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 18 с.: рис., табл. –
укp.

Дослджено особливості атрибутивно-стильової детермінації
життєстійкості особистості. Використано теоретичні методи –
теоретичний аналіз джерел, системно-структурний аналіз та ін-
терпретація одержаних даних; емпіричні методи – методи спос-
тереження, моделювання, аналізу результатів діяльності, психо-
діагностичні методики. Для визначення атрибутивно-стильової
предиспозиції поведінкової активності особистості використано:
шкалу дисфункціональних установок А. Бека-А. Вейсман
(BeckТs Dysfunctional Attitudes Scale); тест атрибутивних стилів
(Л. Рудіна); шкала базисних переконань (WAS) Ронні Янов-
Бульмана (стандартизація М. Падун, А. Котельникова). Для
встановлення особливостей життєстійкості та ресурсності особис-
тості використано: тест життєстійкості (Hardiness Survey,
Maddi) в адаптації М. Алфімової та В. Голімбет; опитувальник
SVF120 (В. Янке, Г. Ердманн, адаптація Н. Водоп’янової); ме-
тодика вимірювання психологічної захисту (Пилюгіна Є. Р.,
Сулейманов Р. Ф.); Я-структурний тест Аммона; стислий опи-
тувальник Темної тріади (The Short Dark Triad, SD3). Методи
математичної статистики: t-критерій; факторний аналіз; множин-
не лінійне моделювання; кореляційний аналіз. Доведено, що
життєстійкість особистості зумовлена базисними переконаннями,
дисфункцінальними установками, атитюдами, механізмами пси-
хологічних захистів. Співвіднесено емпіричні кореляти атрубу-
тивних стилів. Порівняно особливості розподілу та функціону-
вання дисфункціональних установок, атрибутивних стилів та ба-
зисних переконань внутрішньо переміщених осіб – чоловіків та
жінок. Встановлено атрибутивно-стильову зумовленість перебігу
неклінічних форм порушення поведінки, конструктивності, де-
структивності та дефіцитарності Я-функцій. Визначено, що у
жінок-переселенок атрибутивнообумовленими чинниками життє-
стійкості виступають: негативістична ізоляційна незалученість;
прагматичний афективний контроль; проактивна нарцисична
стратегія, у чоловіків-переселенців: нарцисична ворожа незалу-
ченість; маскулінна домінантна політичність; стабільна проак-
тивність; пасивна відстороненість. Уточнено: зміст зануреності,
контролю та прийняття ризику як компонентів життєстійкості;
перебіг неклінічних форм порушення розладів адаптації внут-
рішньо переміщених осіб. Розвинуто уявлення про: атрибутивно-
стильову зумовленість у переселенців до інтерналізації проблем;
функціонування когнітивно-смислових спотворень; параметриза-
ції каузальності на рівнях стабільності, глобальності, контролю.

Шифр НБУВ: РА448863
Див. також: 2.Ю.1461, 2.Ю.1481, 2.Ю.1493

Формування самостверження та самовиховання
особи

2.Ю.1493. Психологічні основи життєстійкості особистості:
монографія / О. Чиханцова. – Київ: Талком, 2021. –
318 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 275-307. – укp.

Викладено основні теоретико-методологічні підходи до проб-
леми становлення життєстійкості особистості. Представлено мо-
дель життєстійкості особистості та методичне забезпечення її діа-
гностики. Викладено, визначену в процесі емпіричних дослі-
джень, структуру життєстійкості особистості, чинники та пре-
диктори її розвитку як холістичного феномена. Одержані ре-
зультати покладено в основу авторської програми психологічно-
го сприяння розвитку життєстійкості особистості.

Шифр НБУВ: ВА852502
2.Ю.1494. Психологічні особливості професіогенезу праців-

ників підрозділів превентивної діяльності Національної поліції
України: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.06
/ О. Ю. Шломін; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. –
Харків, 2020. – 24 с.: табл. – укp.

Здійснено теоретичний аналіз та емпіричне вивчення психоло-
гічних особливостей професіогенезу працівників поліції підроз-
ділів превентивної діяльності. Показано, що професіогенез роз-
глядається як розвиток особистості, який зумовлюється виконан-
ням певної професійної діяльності водночас змінюючи психоло-
гічну структуру самої особистості. Розкрито зміст понять «про-
фесіогенез», «професійне становлення», «професійний розви-
ток», «професіоналізація», «професійна самосвідомість», «про-
фесійна ідентичність», «професійне самоздійснення», «професійно
важливі якості особистості». Надано психологічну характеристику
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професійної діяльності працівників підрозділів превентивної ді-
яльності Національної поліції України. Визначено, що в сучас-
них соціально-економічних умовах під час реформування право-
охоронної сфери переосмислюється поняття професіоналізму.
Наведено характеристики методичного інструментарію, етапи на-
укового пошуку, опис груп досліджуваних та одержані резуль-
тати вивчення психологічних особливостей професіогенезу пра-
цівників поліції підрозділів превентивної діяльності. За резуль-
татами емпіричного дослідження виявлено психологічну специ-
фіку різних етапів професіогенезу. Визначено, що у досліджува-
них ступінь сформованості професійних планів і зорієнтованість
на успіх в обраній професії, частота вияву усвідомленої профе-
сійної ідентичності, впевненість у власній професійній компе-
тентності, позитивна забарвленість професійного самоставлення
зростають на кожному наступному етапі професіогенезу. Вста-
новлено факторну структуру психологічних особливостей осо-
бистості поліцейських підрозділів превентивної діяльності на
різних етапах професіогенезу, які відрізняються своєрідним
змістом і співвідношенням компонентів. Розроблено й апробова-
но психологічний тренінг для працівників поліції, спрямований
на оптимізацію їх професіогенезу.

Шифр НБУВ: РА445648
2.Ю.1495. Системні параметри організаційної ідентичності

особистості професіонала: автореф. дис. ... канд. психол. наук:
19.00.01 / Н. Л. Лаптєва; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова. – Одеса, 2021. – 24 с.: рис., табл. – укp.

Дисертацію присвячено системним закономірностям організа-
ційної ідентичності. Досліджено співробітників українських ор-
ганізацій різних сфер діяльності. Запропоновано теоретичну сис-
темну модель цього феномена. У моделі виділено такі блоки:
«Соціально-демографічні параметри», «Особистісні характерис-
тики», «Організаційне середовище», «Професійна ідентичність»,
«Організаційна ідентичність», «Задоволеність працею». Здійсне-
но адаптацію до україномовної популяції і психометричний ана-
ліз Шкали професійної самоефективності і Опитувальника орга-
нізаційної ідентифікації. Визначено п’ятикомпонентну структуру
інтегральних змінних – предикторів організаційної ідентично-
сті. Встановлено структуру ідентичності професіонала, яка скла-
далася з трьох векторів – біполярних конструктів; соціальний,
суб’єкт-об’єктний і індивідуальний вектори ідентичності. 3а до-
помогою моделювання структурними рівняннями побудовано ем-
піричну системна модель, яка визначає організаційну ідентич-
ність як результат процесу позитивної організаційної ідентифі-
кації, який забезпечений внутрішньою мотивацією індивіда, ви-
соким ступенем емоційного зв’язку з професійною позицією. Ви-
значено системні параметри організаційної ідентичності в пара-
дигмі Параметричної загальної теорії систем, показано, що серед
атрибутивних параметрів найважливішими є: упорядкованість,
багатовимірність, центрованість, багатошаровість, неіманент-
ність, немінімальність, стабільність, стаціонарність, субстратна і
функціональна гетерогенність, повнота і варіативність.

Шифр НБУВ: РА448089
Див. також: 2.Ч.1122, 2.Щ.1412

Соціально-психологічні проблеми
окремих галузей психології

2.Ю.1496. Питання про поняття особистісної надійності
суб’єктів підприємницької діяльності як психологічної дефіні-
ції / І. Лантух, А. Лантух // Пед. інновації: ідеї, реалії,
перспективи: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 2. – С. 152-
160. – Бібліогр.: 33 назв. – укp.

Розглянуто поняття особистісної надійності суб’єктів підпри-
ємницької діяльності як психологічна дефініція на підставі до-
слідження теоретичних і методологічних засад з позиції психо-
логії. Ця дефініція за своєю природою є поліфонічною й актив-
но продукується науковою спільнотою, маючи свою різновектор-
ність. Доведено, що особистісна надійність суб’єктів підприєм-
ницької діяльності – це інтегральне психологічне утворення
представлене сукупністю компонентів особистісних структур, які
забезпечують стабільність особистісно-функціонально-діяльніс-
них показників суб’єкта у процесі трансформації соціокультур-
ного простору та характеризує здатність людини до прогнозова-
ної поведінки пов’язаної з реалізацією соціальних відносин від-
повідно до суспільних норм та ідеалів із власним відповідальним
вибором.

Шифр НБУВ: Ж71506
2.Ю.1497. Психологічні механізми соціальної адаптації мо-

лоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату: авто-
реф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.08 / І. В. Чухрій; нац.
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 39 с.:
рис. – укp.

Здійснено теоретичний аналіз сучасних теоретикометодологіч-
них підходів до вивчення проблеми психологічних механізмів
соціальної адаптації особистості. Визначено передумови виник-
нення, специфіку, компонентний склад та розроблено структур-
но-функціональну модель зазначених механізмів у молоді з по-

рушеннями функцій опорно-рухового апарату. Визначено мето-
дологічні засади та здійснено емпіричне дослідження особливос-
тей психологічних механізмів соціальної адаптації молоді з по-
рушеннями функцій опорно-рухового апарату. Обгрунтовано
найсуттєвіші фактори, що можуть використовуватися під час
відстеження рівня адаптації молоді з порушеннями функцій опо-
рно-рухового апарату. Розкрито теоретичні засади психокорекції
дезадаптивних проявів психологічних механізмів соціальної
адаптації молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апа-
рату, що стало підгрунтям для розробки та апробації системи
психокорекції зазначених проявів. Установлено, що застосуван-
ня спеціалізованих засобів психокорекційного впливу позначає-
ться на компонентному складі та адаптивній спрямованісті пси-
хологічних механізмів соціальної адаптації молоді з порушення-
ми функцій опорно-рухового апарату.

Шифр НБУВ: РА445413
2.Ю.1498. Психологічні особливості ставлення до грошей

персоналу комерційних організацій: автореф. дис. ... канд.
психол. наук: 19.00.10 / О. І. Паршак; НАПН України, Ін-
ститут психології імені Г. С. Костюка. – Київ, 2021. – 24 с.:
рис., табл. – укp.

Здійснено аналіз й узагальнення теоретико-методологічних ос-
нов та експериментальних результатів проблеми психологічних
особливостей ставлення до грошей персоналу комерційних орга-
нізацій. Побудовано теоретичну модель ставлення до грошей
персоналу комерційних організацій. На основі емпіричного до-
слідження виявлено низку диспропорцій у вираженості основних
структурних компонентів ставлення до грошей персоналу комер-
ційних організації. Виявлено статистично значущі зв’язки між
ставленням персоналу комерційних організацій до грошей та
організаційно-психологічними характеристиками персоналу (со-
ціально-психологічними установками, задоволеністю роботою та
життям та ін.) і організації (розуміння персоналом цілей орга-
нізації, турбота організації про персонал, тип організаційної ку-
льтури та ін.). Визначено організаційно-психологічні умови фор-
мування ставлення персоналу комерційних організацій до гро-
шей: на рівні організації – впровадження ефективної монетар-
ної політики організації; на рівні персоналу – застосування
технології психологічної підготовки персоналу. Розроблено й ап-
робовано тренінг «Психологія ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій».

Шифр НБУВ: РА448450
2.Ю.1499. Психологія освітнього менеджменту: навч.-метод.

посіб. / уклад.: Л. В. Мафтин; Чернівецький нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т
ім. Ю. Федьковича: Рута, 2021. – 295 с. – Бібліогр.:
с. 252-260. – укp.

Розглянуто теоретичні та прикладні основи психології осві-
тнього менеджменту. Обгрунтовано особливості освітнього мене-
джменту як виду діяльності та складової частини науки про
управління. Розкрито базові принципи, методи, функції мене-
джменту; висвітлено проблему особистості в освітньому мене-
джменті. Значну увагу приділено соціагіьно-психологічним заса-
дам оптимізації міжособистісної взаємодії: стиль керівництва;
психологія ділової комунікації, психологічний клімат колективу.

Шифр НБУВ: ВА852624
2.Ю.1500. Психологія управління освітнім процесом у су-

часному суспільстві: підруч. для магістрантів закл. вищ. освіти
пед. профілю. Ч. 1 / Н. М. Токарева. – Одеса, 2020. –
606 с.: іл., рис. – укp.

Представлено інтегративний контент управління освітнім про-
цесом у сучасному соціокультурному просторі. Наведено огляд
теоретико-методологічних засад управлінської діяльності у вимі-
рах несталого інформаційного суспільства. Розкрито психологіч-
ні особливості управління пізнавальними процесами й особисті-
сним розвитком школярів і студентів. Увагу приділено пробле-
мам організації навчально-професійної та педагогічної діяльності
у площині реалізації генетико-моделюючого методу.

Шифр НБУВ: В358677/1
2.Ю.1501. Соціальна психологія власності: монографія

/ І. Г. Губеладзе; НАПН України, Інститут соціальної та по-
літичної психології. – Київ: Талком, 2021. – 405 с.: рис.,
табл. – Бібліогр.: с. 313-358. – укp.

Вивчено психологічні особливості реалізації почуття власності
в соціальних практиках. Представлено основні положення адап-
тивно-конструювальної концепції реалізації почуття власності в
соціальних практиках. Наведено результати досліджень соціаль-
них репрезентацій власності в уявленнях українців. Визначено
соціальні практики, в яких реалізовується почуття власності.
Описано мотиви, типи, етапи, механізми та закономірності ре-
алізації почуття власності в соціальних практиках. Запропоновано
засоби гармонізації почуття власності у сучасному суспільстві.

Шифр НБУВ: ВА852501
2.Ю.1502. Соціально-психологічні умови підготовки майбут-

ніх менеджерів до мотивування персоналу: автореф. дис. ...
канд. психол. наук: 19.00.05 / С. Ю. Мейтарчан; Східноукра-
їнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк,
2021. – 20 с.: табл. – укp.
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Дисертацію присвячено визначенню соціально-психологічних
умов підготовки майбутніх менеджерів до мотивування персона-
лу. Проведено теоретико-методологічний аналіз підходів до ви-
вчення феномену мотивування персоналу як складової управлін-
ської діяльності менеджера організації. Запропоновано психодіа-
гностичний інструментарій для виявлення уявлень майбутніх ме-
неджерів про ефективність прийомів і методів мотивування пер-
соналу. Розроблено методику діагностики уявлень майбутніх ме-
неджерів про ефективне мотивування персоналу організації та
здійснено її психометричну перевірку. Запропоновано апостеріо-
рну модель мотивування персоналу менеджером організації, що
складається з основних типів, які об’єднують прийоми та методи
мотивування персоналу, і є тактиками мотивування: колегіаль-
ності, матеріальної винагороди, морального заохочення, контро-
лю-ініціативи, створення напруги, матеріального покарання, мо-
рального покарання, психологічного тиску. Виявлено особливо-
сті взаємозв’язку стратегій мотивування з особистісними, органі-
заційно-професійними, соціально-демографічними, гендерними
характеристиками майбутніх менеджерів. Розроблено й апробо-
вано соціально-психологічну програму підготовки майбутніх ме-
неджерів до мотивування персоналу та доведено її ефективність.

Шифр НБУВ: РА448164
Див. також: 2.Х.809

Дитяча психологія

20.Ю.1503. Генеза емоційного інтелекту в юнацькому віці:
автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / О. П. Лящ;
НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. –
Київ, 2020. – 44 с.: рис., табл. – укp.

Здійснено теоретичне узагальнення і вирішення важливої на-
укової проблеми генези емоційного інтелекту в юнацькому віці.
Уперше: розроблено й обгрунтовано теоретичну модель генези
емоційного інтелекту в ранній юності; визначено компоненти,
рівні, особливості розвитку, психологічні чинники, механізми,
закономірності розвитку емоційного інтелекту юнаків; розробле-
но й апробовано програму розвитку компонентів та рівнів емо-
ційного інтелекту в ранній юності; поглиблено та розширено
уявлення про емоційно-інтелектуальні аспекти розвитку особис-
тості в період ранньої юності; гендерні відмінності емоційного
інтелекту юнаків; взаємозв’язку емоцій та інтелекту в процесах
регуляції діяльності та спілкування юної особистості. Подальшо-
го розвитку набуло положення про функціональний взаємозв’я-
зок емоційних та інтелектуальних процесів у розвитку особисто-
сті раннього юнацького віку. Теоретичне значення дослідження
полягає в тому, що здійснено грунтовний теоретико-методологіч-
ний аналіз психологічних основ генези емоційного інтелекту осо-
бистості в ранній юності, що став підставою для розробки автор-
ської концепції дослідження; сформульовано й обрунтовано тео-
ретичну модель генези емоційного інтелекту в ранній юності;
здійснено детальний кількісний та якісний аналіз структури,
рівнів та особливостей розвитку емоційного інтелекту юнаків;
визначено систему психологічних чинників, механізмів та зако-
номірностей генези емоційного інтелекту в ранній юності. Прак-
тична значущість результатів дослідження полягає в тому, що
розроблено і апробовано: діагностичну програму для виявлення
і оцінки компонентів, рівнів, особливостей розвитку емоційного

інтелекту; програму розвитку компонентів та рівнів емоційного
інтелекту в ранній юності. Матеріали дослідження можуть бути
використані для розв’язання практичних завдань діяльності су-
часних закладів загальної середньої, професійно-технічної та ви-
щої освіти, зокрема для організації діагностики рівня розвитку
емоційного інтелекту учнівської молоді та студентів, розроблен-
ня ефективних програм психологічного супроводу розвитку осо-
бистості на етапі ранньої юності; розроблення індивідуальних
програм розвитку емоційного інтелекту.

Шифр НБУВ: РА445328
2.Ю.1504. Профілактика та корекція відхилень поведінки:

навч. посіб. / уклад.: Л. В. Мафтин; Чернівецький нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т
ім. Ю. Федьковича: Рута, 2021. – 367 с. – Бібліогр.:
с. 276-284. – укp.

Розглянуто теоретичні й прикладні основи профілактики та
корекції відхилень поведінки. Обгрунтовано актуальність проб-
леми формування нормативної поведінки дітей та молоді; роз-
крито суть понять поведінка, норма, відхилення від норми. Уза-
гальнено наукові погляди на природу відхиленої поведінки, її
типи, чинники, закономірності формування. Висвітлено психо-
лого-педагогічні підходи до профілактики та корекції різних
форм відхилень у поведінці, основних методів її профілактики
та корекції.

Шифр НБУВ: ВА852607
2.Ю.1505. Розвиток особистості академічно здібного учня

основної школи: автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07
/ О. О. Щербакова; Нац. ун-т «Острозька академія». –
Острог, 2020. – 36 с.: табл. – укp.

Вивчено проблему розвитку особистості академічно здібного
учня основної школи. Визначено, що компонентами академічних
здібностей учня основної школи виступають інтелектуальні здіб-
ності та креативність, які разом із дією мотивації навчання,
соціально-психологічними здібностями та метакогнітивними
здатностями є особистісними детермінантами розвитку академіч-
ної обдарованості школяра і визначають його загальну та парці-
альну академічну успішність. Теоретично обгрунтовано методич-
ні засади та результати емпіричного дослідження, в ході якого
було визначено, що існують особливості типологічних прфілів
особистості академічно здібних учнів, які пов’язані з метакогні-
тивними та соціально-психологічними здібностями та здатностя-
ми, а також із діяльнісними, внутрішньоособистісними та соці-
ально-психологічними ресурсами особистості. Визначено зв’язок
академічних здібностей із гармонійністю розвитку особистості
учня. Доведено позитивну роль життєтворчих здібностей у ста-
новленні гармонійної особистості академічно здібного учня.

Шифр НБУВ: РА448785
2.Ю.1506. Розвиток просторового мислення дітей молодшо-

го шкільного віку: навч.-метод. посіб. / О. А. Новікова; Від-
критий міжнародний університет розвитку людини «Украї-
на». – Київ: Талком, 2021. – 132 с.: іл., рис. – Бібліогр.:
с. 96-98. – укp.

Наведено комплекс методів діагностування розвитку просторо-
вого мислення дітей молодшого шкільного віку. Розроблено ко-
рекційно-розвивальну програму розвитку просторового мислення
дітей молодшого шкільного віку.

Шифр НБУВ: ВА852508
Див. також: 2.Ч.1109, 2.Ч.1127, 2.Ю.1481, 2.Ю.1483
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Возніцина К. Б.  2.Ц.935
Вознюк А. А.  2.Х.777
Вознюк А. В.  2.Ч.1144
Войтенко О.  2.Ш.1281
Войтенко С. С.  2.Ц.962
Войтович І. І.  2.Х.823
Войтович М.  2.Т.88

Войтовська О. М.  2.Ч.1212
Волканов С. І.  2.Т.52
Волков А. Ф.  2.Ц.989
Волков Р. А.  2.У.263
Волкова Н.  2.У.201
Волошанська А. В.  2.У.112
Волощенко С. А.  2.Т.43
Волощук І.  2.Ч.1110,

2.Ч.1112, 2.Ю.1460
Волощук М. Г.  2.Х.904
Волощук Р. В.  2.У.210
Воробей П. А.  2.Х.811
Воробець В. В.  2.Ч.1246
Воробйов А. О.  2.Ц.986
Воробйов О. М.  2.Ц.975
Воробйова С.  2.Ю.1449
Вороненко В. І.  2.У.238
Воронова Н. С.  2.Ч.1175
В’юник М. В.  2.Х.785
Гаватюк Л. С.  2.У.125
Гавеля О. М.  2.Ч.1054
Гавінський А.  2.Т.88
Гаврилів Т.  2.Ф.485
Гаврилко І. М.  2.У.409
Гаврилов О.  2.Ч.1149
Гаврилова Н.  2.Ч.1149
Гагарінов О. В.  2.У.303
Гайда П. І.  2.Ц.985
Гайдамачук О. В.  2.Ю.1444
Гайдулін О. О.  2.Х.488
Гакман А. В.  2.Ч.1222
Галаган В. І.  2.Х.888,

2.Х.895
Галан О. В.  2.У.173,

2.Ц.973
Галата О. С.  2.Ч.1080
Галів М.  2.Т.79
Галкін А. С.  2.У.238
Галкін Ю. О.  2.Щ.1347
Галупова Л. І.  2.Х.720
Галушка З. І.  2.У.115
Гальський К. Є.  2.Х.676
Гальцова О. Л.  2.У.297
Гаміє А. М.  2.У.311
Гамова О. В.  2.У.363
Ганечко І. Г.  2.У.306
Ганущак Т. В.  2.У.306
Гапончук В. В.  2.Х.779
Гарагонич О. В.  2.Х.738
Гаража О. П.  2.У.136
Гаркуша С. А.  2.У.297
Гармаш Н. В.  2.Ц.1000
Гаряєва Г. М.  2.Ч.1180
Гасюк І. Л.  2.У.137
Гатченко Є. С.  2.Ц.964,

2.Ц.991
Гауряк О.  2.Ч.1149
Гацуля О. М.  2.Х.599
Гегечкорі Е. О.  2.Ц.1013
Геді А. І.  2.Щ.1415
Гелеш А. В.  2.Ч.1185
Гентош Л.  2.Ф.485
Гера В. Я.  2.Ц.1033
Герасименко В. М.  2.У.375
Герасименко О. М.  2.У.157
Герасимов С. В.  2.Ц.968
Герасимова О. В.  2.У.292
Герасимчук А.  2.Э.1431
Герега О. В.  2.У.442
Гернего Ю. О.  2.У.170
Герус О.  2.С.21
Гетьман А. П.  2.Х.513
Гетьман Є. А.  2.Х.513
Гетьманцева Н.  2.Х.769,

2.Х.773
Гетьманцева Н. Д.  2.Х.716
Гирич З. І.  2.Ш.1282
Гіль А.  2.Т.56
Гіржева О. М.  2.У.398
Гірський Б. О.  2.Х.554
Гірук В. В.  2.Х.896
Гладій І.  2.У.182
Гладка Ю. А.  2.У.217
Гладуш В. А.  2.Ч.1131
Глєбова Н. В.  2.Х.697
Глива В. А.  2.У.262
Глоба М. М.  2.Х.776
Глушко О. З.  2.Ч.1125
Глущенко С. І.  2.У.400
Гнатовська К. С.  2.Ч.1218
Гнатюк Т. М.  2.Х.729
Гнедик Є. С.  2.Х.688
Гненний О. М.  2.У.173
Гніденко В. І.  2.Х.768
Говоруха Л. С.  2.Х.500
Годзь Н. Б.  2.Ч.1180,

2.Ю.1443
Годлевська-Коновалова А.

В.  2.Х.811
Голик Р.  2.Ф.485
Голікова О. М.  2.Ч.1180
Голіна В. В.  2.Х.812
Голішевська А. В.  2.Ф.472
Голобутовський Р. З.

2.Х.624
Головіна Д. В.  2.У.162
Головкін Б. М.  2.Х.513,

2.Х.811
Головко В. О.  2.У.258
Головко Л.  2.У.201
Голубєва Н. Ю.  2.Х.720
Голюк О.  2.Ч.1137
Голя Н. Г.  2.Ч.1164
Гомза І.  2.Ф.460

Гончар Р. О.  2.Х.786
Гончаренко В. О.  2.Х.720
Гончаренко О. С.  2.У.238
Гончаренко Т. П.  2.У.291
Гончарова О. О.  2.Ю.1442
Гончарук С. С.  2.Ц.936
Гопка О. В.  2.Щ.1408
Гоптарєв О. І.  2.Х.632
Горбань Л.  2.Ч.1113,

2.Ч.1115
Горбач В. Я.  2.Ц.1015
Горблянський Ю. П.

2.Ш.1345
Горбовий О. А.  2.Т.70
Гордієнко Ю. О.  2.Ц.983
Гордійчук О.  2.Ч.1149
Горецький О. А.  2.У.173
Горин В. П.  2.У.274
Горобець В. Л.  2.У.173
Горобченко Т. В.  2.У.238
Горова С. В.  2.Ч.1244
Городецький М. Я.  2.У.423
Городиська О. М.

2.Ч.1180, 2.Ю.1443
Городняк І.  2.С.21
Гоцуляк Ю. В.  2.Х.497
Грабинська І. В.  2.У.103
Грабинський М. І.  2.Х.492
Грабовенко Н. В.  2.Ч.1092
Граціотова Г. О.  2.У.354
Гребенюк А. О.  2.Х.677
Гребенюк В. М.  2.Х.513
Гречановська О. В.

2.Ч.1169
Гречка Є. М.  2.Ч.1131
Гриб А. М.  2.Х.915
Грибоєдова Т. О.  2.Ч.1120
Григоренко В. Л.  2.Ч.1075
Григоренко О.  2.У.323
Григоренко О. В.  2.Х.667
Григоренко Т. В.  2.Ш.1251
Григор’єв О. Ю.  2.У.196
Гринишин В. Є.  2.У.222
Гринчишин П. С.  2.У.274
Гринько К.  2.У.235
Гриньов І.  2.Х.669
Гриньова М. В.  2.Ч.1129
Гринюк О.  2.Ч.1149
Гриняк А. Б.  2.Х.513
Грицай І. О.  2.Х.513
Гриценко П. В.  2.У.238
Грицина Л. А.  2.У.455
Гриців Н. М.  2.Ш.1302
Гришаков О. О.  2.Х.884
Грідяєва Т. О.  2.Щ.1346
Громова О. Є.  2.У.341,

2.У.455
Громовий О. О.  2.Х.503
Громченко В. В.  2.Щ.1411
Гросул В. А.  2.У.432,

2.У.434
Грохольський Я. М.

2.Ц.1044
Грушко М. В.  2.Х.915
Губанов О. О.  2.Х.628
Губеладзе І. Г.  2.Ю.1501
Гудзь Н. В.  2.У.163
Гудима О. П.  2.Ц.934
Гудь Б.  2.Т.60
Гужва О. О.  2.Ш.1321
Гузченко С. В.  2.Ц.946,

2.Ц.964
Гуйван П. Д.  2.Х.536
Гук М. С.  2.Т.65
Гулак І. В.  2.Т.78
Гуленов І. В.  2.Ц.989
Гулик А. Г.  2.Х.848
Гуляєва Н. М.  2.У.306,

2.У.439
Гуляс І. А.  2.Ю.1487
Гуменюк Л.  2.С.21
Гуменяк А. Р.  2.Т.64
Гумін О. М.  2.Х.781,

2.Х.811, 2.Х.813,
2.Х.816-2.Х.817,
2.Х.829, 2.Х.891

Гунько Н. І.  2.Ч.1246
Гупало В.  2.Т.88
Гупаловська М. Б.  2.У.274
Гура Т. В.  2.Ч.1180
Гурак І.  2.Т.56
Гургула Т. В.  2.У.297
Гурова Д. Д.  2.У.297
Гусак І. Л.  2.Ц.1019
Гусар O. А.  2.Х.505
Гусаров С. М.  2.Х.513
Гуцал І. Ю.  2.Х.765
Гуцул Н.  2.Ч.1149
Гущина Н. І.  2.Ч.1103
Дабіжа В. В.  2.Х.593
Давиденко Г. В.  2.У.454
Давиденко Н. В.  2.Ш.1259
Давидов І. А.  2.У.451
Давидова І. В.  2.Х.720
Давидюк А. М.  2.Х.643
Давидюк Р.  2.Т.79
Дакі О. А.  2.Ц.945,

2.Ц.1021
Далик В. П.  2.У.196
Даниленко В.  2.Т.79
Даниленко Д. О.  2.У.174
Данилець В. В.  2.Щ.1397
Данилко І. М.  2.У.411

228



Данильченко Ю. Б.
2.Х.812

Данилюк Н.  2.Т.49
Данілова О. М.  2.У.427
Дацко О. В.  2.Ч.1181
Дашевська Т. Ш.  2.У.327
Дворник І. В.  2.Ч.1189
Дегтярьова І. Б.  2.У.238
Дейнеко О.  2.С.24
Дементіюк Г. М.  2.Ц.994
Демида К. Є.  2.С.29
Демидова Л. М.  2.Х.800
Демків О. Б.  2.С.13
Демченко Є. Б.  2.У.173
Демченко К. І.  2.У.216
Демченко О.  2.Ч.1137
Дем’янюк А. В.  2.У.274
Денисенко Н. Г.  2.Ч.1229
Денисенко П. А.  2.У.238
Денчук П. Н.  2.У.163
Деньгуб М. А.  2.Щ.1408
Дерев’янко Ю. М.  2.У.238
Дериколенко О. М.

2.У.238
Дерстуганова Н. В.

2.Э.1427
Дєгтяр А. О.  2.Х.595,

2.Х.601
Джужа А. О.  2.Х.811
Дзіман Г. М.  2.Ш.1304
Дзюба Г. І.  2.У.95
Дзюбан Р.  2.Т.79
Дзюбинська О. В.  2.У.130
Дзяд О.  2.У.201
Дибач І. Л.  2.У.446
Димченко О. В.  2.У.238
Дирієнко О. В.  2.Х.689
Дичко С. О.  2.Ц.1038
Дишкант Т. М.  2.Ю.1443
Дияк М. С.  2.Ц.942
Діденко Є. В.  2.Х.647
Дідківська Г. В.  2.Х.819
Дідовець Ю.  2.Щ.1376
Діхтієвський В. П.  2.Х.557
Дмитраш О. Ю.  2.Щ.1371
Дмитрієв І. А.  2.У.238
Добиш М. П.  2.Ф.473
Добржанський О.  2.Т.60
Добринін Є. В.  2.Ц.978
Добриніна Л. В.  2.У.344
Добришкін Ю. М.  2.Ц.1023
Добровіцька О. О.

2.Ч.1171
Доброгурський В. І.

2.Ц.938
Добрянський С. П.  2.Х.513
Довга Т. Я.  2.Ч.1211
Довгань А. І.  2.Х.666
Довгерт А. С.  2.Х.513
Докучаєва В. В.  2.Ч.1075
Долгополова Ю. М.

2.У.368
Долеско С.  2.Щ.1359
Долженко Т.  2.У.323
Долина М. П.  2.Ц.989
Дольська О. О.  2.Ю.1443
Домінова І. В.  2.У.178
Дон О. Д.  2.У.198
Донець В. Г.  2.Ч.1140
Дончак Д. А.  2.Ц.1002
Доронін І. М.  2.Х.513,

2.Х.655
Доротюк О. Г.  2.Х.511
Дорош А. А.  2.Щ.1408
Дорош А. С.  2.У.173
Дорошенко Т. А.  2.Х.767
Доцюк Л.  2.Ч.1149
Дребот Н. П.  2.У.297
Дроздов Д. В.  2.Ц.973
Дроздов С. С.  2.Ц.1001
Дроздова Т. В.  2.Ч.1187
Дроль О. Ю.  2.Ц.946
Друзь О. В.  2.Ц.935
Дубина М. В.  2.У.288
Дубинець М. С.  2.Ц.1036
Дубініна О.  2.Ч.1116
Дублян О. В.  2.Ц.938
Дубовик Г. В.  2.Ц.1010
Дубовський С. О.  2.Ч.1131
Дубок В. О.  2.Х.757
Дударенко Л. М.  2.Щ.1408
Дударець Р. М.  2.Х.888
Дудко М. В.  2.Ц.1008,

2.Ц.1011
Дудоров О. О.  2.Х.777
Дудченко О. С.  2.Х.501
Дульський О. Л.  2.Х.914
Думанська І. Ю.  2.У.455
Думанська К. С.  2.У.346
Дунас М. О.  2.Х.817
Дутковська Р. В.  2.Ч.1153
Дутчак Ю. В.  2.Ч.1227
Духницький Б. В.  2.У.385
Дучимінська Л. М.

2.Х.811, 2.Х.829
Дюк А. А.  2.У.403
Дячок О. М.  2.Щ.1373
Дячук О.  2.С.10
Євдокименко І. М.

2.Ч.1047
Євдокимов А. В.  2.У.238
Євдокимов П. В.  2.Х.586
Євдокімов В. А.  2.У.440
Євланова Е. М.  2.Ю.1492
Євстаф’єв С. М.  2.У.123
Євчук А.  2.Ч.1142
Ємчук Т.  2.У.129
Ємчук Т. В.  2.У.427
Єремєєва І. А.  2.Ф.464

Єрмаков Ю. В.  2.Х.541
Єрмолаєва М. В.  2.Ю.1479
Єрьоменко О. А.  2.Ч.1197
Жадейко О.  2.Щ.1359
Жара Г. І.  2.Ч.1199
Жданович О. П.  2.Т.45
Жебровська К. А.  2.Х.915
Жейнова С. С.  2.Ч.1217
Желтобрюхова О. С.

2.Щ.1408
Женжера С. В.  2.Ц.1016
Жеребко Р. І.  2.У.288
Живило Є. О.  2.Х.756
Жигало О. Ю.  2.У.326
Жигаренко І. Є.  2.Ю.1488
Жидко Є. А.  2.Ч.1166
Жидкова О. О.  2.Ю.1448
Житовоз М. П.  2.Ч.1235
Жук В. В.  2.Ч.1154
Жукова Л. М.  2.У.100
Жукова О. А.  2.Ц.970
Жукова О. М.  2.Щ.1408
Журавель В. А.  2.Х.513
Журавська З. В.  2.Х.811
Забаштанський М. М.

2.У.288
Забзалюк Д. Є.  2.Х.498
Заборовець К. Г.  2.У.322
Забута Н. В.  2.У.126
Завада Я. І.  2.Х.902
Завальнюк С. В.  2.Х.720
Завгородній Д. С.  2.Ц.1024
Завдов’єва Ю. М.  2.У.238
Заворотний В. І.  2.Ц.935
Загайська Г. М.  2.Ш.1261
Задерейко С. Ю.  2.Х.877
Задорожний З. В.  2.У.163
Зазірний А. А.  2.Ц.1017
Заїка С. О.  2.У.297
Заїка Ю. І.  2.У.237
Зайцева М. О.  2.Ш.1295
Зайченко Н. І.  2.Ч.1085
Закальська Я. А.  2.Ш.1310
Закапко О. Г.  2.Ц.972
Закревська Т. О.  2.Х.867
Залевська М. М.  2.Щ.1384
Залкін С. В.  2.Ю.1454
Залуцька Х. Я.  2.У.319
Зальцберг Ю. І.  2.Х.579
Замкова Я. В.  2.Х.864
Замфереско О. В.  2.У.429
Заремба-Косович Г.  2.С.21
Заруба В. М.  2.Т.66, 2.Т.80
Засєкіна Т. М.  2.Ч.1100
Засоба С. М.  2.У.383
Заспа Г. О.  2.Ч.1174
Застава І. В.  2.Ф.462
Засуха І. П.  2.У.261
Заушнікова М. Ю.

2.Ю.1484
Захаревич М. В.  2.Щ.1419
Захаров М. М.  2.Ч.1195
Захарова І. О.  2.Ч.1195
Захарчук О. В.  2.У.126
Зашкільняк Л.  2.Ф.485
Зварич І. Я.  2.У.169
Зварич О. І.  2.У.133
Здихальський К. А.

2.Ц.1014
Здреник І. В.  2.Х.805
Зелений П. О.  2.Ч.1134
Зеленська З. П.  2.Ч.1127
Зеленська К. О.  2.Ц.935
Зеленська О. О.  2.У.288
Зеленський С. В.  2.У.131
Зеленський С. М.  2.У.288
Зелінська О. З.  2.У.144
Зембіцька А. Г.  2.Ч.1104
Зибарева О. В.  2.У.304
Зимівець Н. В.  2.Ч.1131
Зінкевич Ю. Є.  2.Х.720
Зінов’єва І. С.  2.Ч.1104
Златова Л. С.  2.Ю.1489
Зленко Н. В.  2.У.315
Зливка Г. А.  2.Ц.967
Зозуля О. В.  2.Ч.1205
Зозуля О. І.  2.Х.513
Зозуля С. В.  2.У.262
Зоідзе Д. Р.  2.Х.697
Золотар О. О.  2.Х.513
Зорій Н. І.  2.Ю.1457
Зорочкіна Т. С.  2.Ч.1214
Зось-Кіор М. В.  2.У.297
Зубар В. М.  2.Х.720
Зубко Г. Ю.  2.Х.563,

2.Х.567
Зубко Т. Л.  2.У.306
Зубков С. О.  2.У.432,

2.У.434
Зуляк І.  2.Ф.485
Зябіна Є. А.  2.У.231
Іваневич Л. А.  2.Т.91
Іваненко А. О.  2.Х.502
Іваненко В. М.  2.Ц.1021
Іваненко Н. П.  2.У.361
Іваненко О. І.  2.У.238
Іванець Г. В.  2.Ц.1041,

2.Ц.1043
Іванець М. Г.  2.Ц.1041,

2.Ц.1043
Іванкова-Стецюк О.  2.С.21
Іванов Є. В.  2.Ц.1039
Іванова Н.  2.Ч.1148
Іванова О. Ю.  2.У.247
Іванська О. В.  2.Ч.1237
Іванченко Є. А.  2.Ц.977
Івасечко О. Я.  2.Ф.483
Іващенко В. П.  2.Х.733,

2.Ч.1063

Іващук Б. М.  2.Ц.1018
Іващук І. П.  2.Ч.1230
Івнєв Б. Б.  2.Ч.1230,
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Каземі Ларі Голамалі

2.Щ.1368
Казенас Г.  2.Т.56
Казіміров О. О.  2.Ц.995,

2.Ц.1004
Калагін Ю. А.  2.Ч.1180
Калачова В. В.  2.Х.786
Калашникова М. Ю.

2.Ш.1293
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Лібанова Е. М.  2.С.17
Лівінська К. К.  2.Х.630
Лінський І. В.  2.Ц.935
Ліснича О. М.  2.Х.752
Лісова Т. В.  2.Х.763
Лісовець О. В.  2.Ч.1075
Лісовська Л. С.  2.У.111
Лісовська Ю.  2.С.33
Лісовський П.  2.С.33
Літвінова І. Ф.  2.Х.822
Літвінчук Б. С.  2.Х.615
Лободіна З. М.  2.У.274
Логвин Д. Г.  2.Щ.1408
Логвинський Г. В.  2.Х.801
Лозко А. А.  2.Ц.936
Лойко С. В.  2.У.391
Ломоносова О. Е.  2.Ч.1184
Лопіт І. І.  2.Ч.1246
Лосіцька Т. І.  2.У.306
Лось З. В.  2.У.195
Лужанська Н. О.  2.У.422
Лукаш О. А.  2.У.238
Лукашов Р. С.  2.Х.748
Лукашов С. А.  2.У.174
Лукащук М. В.  2.Ш.1298
Лукомський Ю.  2.Т.88
Лук’яненко О. Д.  2.У.203
Лук’янов Д. В.  2.Х.513
Лук’яшко П. О.  2.У.288
Лунченко Н.  2.Ч.1141
Лупу А. К.  2.Х.623
Луценко Л. А.  2.Х.878
Луцик І.  2.Т.88
Лученко Д. В.  2.Х.513
Лучик Н. Ю.  2.Ц.947
Лучко О. А.  2.Х.857
Львова Є. О.  2.Х.924
Любіна Л. А.  2.Ю.1457
Любовець Г. В.  2.Х.916
Любчик І. Д.  2.Т.73
Люлька Г. А.  2.Ч.1129
Люльова Л. Ю.  2.У.238
Люта О. І.  2.Ч.1246
Лягущенко А. Г.  2.Щ.1425
Лялюк Г. М.  2.Ч.1122
Ляшенко Н. О.  2.Ч.1180
Лящ О. П.  2.Ю.1503
Мавріна М. І.  2.У.310
Магась В. О.  2.Т.63
Мадзігон В.  2.Ю.1460
Мажаров В. С.  2.Ц.1010
Майборода І. М.  2.Ц.963
Майковська В. І.  2.У.438
Майороші М. А.  2.Т.76
Майстренко Н. Ю.  2.У.358
Макаренко А. В.  2.Х.676
Макаренков О. Л.  2.Х.607
Македон В.  2.У.201
Маковська Ю. А.  2.У.421
Максименко А.  2.С.21
Максименко О. Ю.  2.Х.596
Максименко Т. О.  2.У.329
Максимов С. І.  2.Х.513
Максьом К. В.  2.Ю.1485
Малаксіано М. О.  2.У.414
Малаховська І. Б.  2.Х.662
Малиновський Ю. В.

2.У.196
Малинюк І. В.  2.Ш.1274
Малиняк Б. С.  2.У.274
Малихіна О. М.  2.У.376
Малиць О.  2.Ф.485
Малишева Н. Р.  2.Х.513
Малій М. І.  2.Х.686
Маліков В. В.  2.Ц.977,

2.Ч.1180
Малько К. С.  2.У.244
Мальський М. М.  2.Х.928
Мальцева В. В.  2.Ш.1315
Маляренко О. Є.  2.У.358
Малярчук О.  2.Т.79
Мамко В. П.  2.Ю.1476
Мамульчик А. М.  2.Х.550
Мандрика О. П.  2.Х.505
Манєва Р. І.  2.У.109
Манжула І. О.  2.У.369
Манжура О. В.  2.У.185
Мануїлова К. В.  2.Х.915
Манчул Б. В.  2.Ю.1457
Манюк Г. В.  2.Х.692
Маргулов А. Х.  2.Ф.475
Мардарова І. К.  2.Ч.1203
Маринович В. В.  2.У.445
Марисюк К. Б.  2.Х.811,

2.Х.891
Марічереда В. Г.  2.У.297
Маркова М. В.  2.Ц.935
Марковський А.  2.Щ.1367
Мартиненко С. В.  2.Ц.942
Мартинюк І. В.  2.Х.720
Мартовицький В. О.

2.У.174
Марусяк Т.  2.С.21
Марусяк Т. С.  2.С.13
Марута Н. О.  2.Ц.935
Марушева О. А.  2.Х.690
Марушій О. А.  2.Х.606
Марценяк О. П.  2.Ц.1034
Марцінко Н. М.  2.У.248
Марченко М. О.  2.Щ.1406
Марченко Н. А 2.У.288
Марченко О. Г.  2.Ц.956
Марченко Т. В.  2.У.456
Марченков С. М.  2.Ц.959
Марчук Л.  2.Т.49
Марчук М.  2.Ч.1149

Марчук М. І.  2.Х.901
Маршалок Т. Я.  2.У.278
Маршуба М. О.  2.Х.812
Маслій О. М.  2.Ц.977,

2.Ц.981
Маслова А. Б.  2.Х.678
Масловський С. В.  2.Х.849
Масний В. О.  2.Х.922
Масовець В. П.  2.Х.592
Мастило А. Я.  2.У.206
Матвейченко О. С.  2.У.247
Матвієнко А. П.  2.У.389
Матвієць О. В.  2.У.455
Матвійчук Л. О.  2.У.212
Матійко М. В.  2.Х.720
Матійко Н. О.  2.У.102
Матіяш-Гнедюк І. М.

2.Ш.1292
Матласевич О. В.  2.Ч.1188
Матюх С. А.  2.У.455
Мафтин Л.  2.Ч.1149
Махінько А. І.  2.Ч.1057
Маценко О. І.  2.У.238
Маценко О. М.  2.У.238
Мацук Л.  2.Ч.1149
Мацюк В. І.  2.Ц.961
Мацюк Г. Р.  2.Ч.1247
Машковський С. С.  2.С.26
Медведь М. М.  2.Ч.1246
Мединська Г. А.  2.Х.694
Мейтарчан С. Ю.  2.Ю.1502
Мелех Г. Б.  2.Ш.1307
Мелешко В.  2.Ч.1147
Мелконян Д. В.  2.С.2
Мельник В.  2.У.186
Мельник В. І.  2.Х.684
Мельник Л. Г.  2.У.238
Мельник Л. О.  2.Ч.1246
Мельник О. М.  2.Ч.1144
Мельник Т.  2.У.235
Мельник Ю. С.  2.Х.681
Мельник-Томенко Ж. М.

2.Х.925
Мельниченко Г. М.  2.У.140
Мельниченко Р. В.  2.Х.687
Мельничук І. В.  2.У.152,

2.У.297
Мельничук І. С.  2.Х.506
Мельничук О. П.  2.Х.693
Менджул М. В.  2.Х.904
Менько В. І.  2.Т.81
Меньшеніна А. Є.  2.Ф.465
Метельський І. Д.  2.Х.792
Мєсропова Т. О.  2.Щ.1408
Мигович І. В.  2.Ч.1182
Микаелян А. С.  2.Х.907
Микитенко В. І.  2.Ц.980
Микитів Г. В.  2.Ш.1278
Миклуш Т. С.  2.У.295
Миколишин М. М.  2.У.297
Мироненко В. К.  2.У.173
Мироненко Н. М.  2.Х.513
Миронова Г. А.  2.Х.715
Миронова С.  2.Ч.1149
Мисак Н.  2.Ф.485
Мисула І. Р.  2.Ч.1230
Мисюк В.  2.У.179
Михайленко Д. Г.  2.У.247
Михайленко О.  2.У.201
Михайлик Д. П.  2.У.257
Михайлишин Р. В.  2.У.103
Михайляк Г. В.  2.У.103
Михальчук В.  2.Щ.1359
Михаць Р.  2.Т.79
Мишко В. В.  2.Ч.1225
Мідик І.-М. В.  2.У.412
Мілієнко О. А.  2.Х.589,

2.Х.648
Мілімко Л. В.  2.Х.747
Мілінчук Ю. А.  2.Ц.970
Мінко О. І.  2.Ц.935
Мінтянська Р.  2.Ч.1149
Міняйло О. І.  2.У.208
Мірко Н.  2.Х.627
Мірковець В. І.  2.Х.853
Міронова Т. В.  2.Щ.1357
Мірошниченко І. Г.

2.Ш.1277
Місайлов В. Л.  2.Ц.1026
Міхєєнко Т. В.  2.У.288
Міхневич Л. В.  2.Х.909
Міхно Н. К.  2.С.28
Мішалова О. В.  2.Ю.1441
Міщанин В.  2.Т.79
Міщенко І.  2.Щ.1359
Мнушка О. В.  2.Ч.1099
Мовчан Р. О.  2.Х.796
Мога М. Д.  2.Ч.1162
Могилевська О. Ю.

2.У.345
Могиляста С. М.  2.Ю.1463
Молчанов Р. Ю.  2.Х.668
Молчанова Е.  2.У.197
Момотюк Л. Є.  2.У.238
Моніні Т.  2.Ч.1149
Монке О. С.  2.Ч.1210
Монолотій І.  2.Ф.485
Моргачов І. В.  2.У.141
Моренко О. М.  2.С.4
Моркотун С.  2.Ш.1262
Мороз М.  2.Щ.1396
Моряк Т. П.  2.У.103
Москалюк Н. Б.  2.Х.727
Москвич Л. М.  2.Х.513
Москвічова Ю. О.

2.Щ.1349-2.Щ.1351
Москотіна Р.  2.С.15
Мохняк С. М.  2.Ц.1040

Мохончук Б. С.  2.Х.517,
2.Х.579

Мошковська О. А.  2.У.162
Мошноріз М. М.  2.Ш.1329
Мугуєв К.  2.У.180
Мудра Я. А.  2.У.455
Мудрий Я.  2.Ч.1149
Музичук М.  2.У.200
Муляр Г. В.  2.Х.695
Мулярчук Є. І.  2.Ю.1440
Мунтян Б. І.  2.Ц.939,

2.Ц.997
Мурадян О.  2.С.20
Мурашко В. С.  2.Х.581
Мушкевич М. І.  2.Ю.1483
Нагаєва Г. О.  2.У.404
Нагорна О. О.  2.Х.739
Назаренко В. І.  2.Ц.1038
Назаркевич І. Б.  2.У.255
Накашидзе І.  2.Т.49
Наконечна Л. М.  2.Ч.1195
Наконечний О. А.  2.Ц.1043
Наконечний О. В.  2.Ц.975
Наливайко Л. Р.  2.Х.513
Настояща К. В.  2.С.30
Наторіна А. О.  2.У.190
Науменко М. В.  2.Ц.998,

2.Ц.1001
Науменко Ю. О.  2.Х.652
Наумова І. В.  2.Х.778
Нафус І. І.  2.У.115
Невзоров В. П.  2.Ц.995
Невлюдов І. Ш.  2.У.330
Недайнова І. В.  2.Ч.1180
Нежива М.  2.У.179
Некіт К. Г.  2.Х.720
Нерубасська А. О.

2.Ю.1446
Несен І.  2.Щ.1359
Несінов О. М.  2.Х.852
Нескородєва Т. В.  2.У.256
Нестайко М.  2.Т.79
Нестеренко С. О.  2.Ц.1027
Нестеренко С. С.  2.У.126
Нестор В. Р.  2.Х.525
Нестуля О. О.  2.Ч.1177
Нестуля С. І.  2.Ч.1177
Нетьосов С. І.  2.Ч.1131
Нефьодов Л. І.  2.У.330
Нечаєва І. В.  2.Х.757
Нечипорук Н. В.  2.У.126
Нечитайло Т.  2.Ч.1149
Нижеголенко К. С.  2.У.297
Нижник В. М.  2.У.455
Нижник І. В.  2.У.455
Никифорак І. І.  2.У.155
Никоненко Н. В.  2.Ч.1131
Никончук В. М.  2.У.107
Ніжейко К.  2.У.181
Нікітін А. В.  2.У.178
Нікітін Д. Ю.  2.Х.705
Нікітченко В. В.  2.Ю.1459
Нікіфоров І. А.  2.Ц.991
Нікіфорова М. О.  2.Х.708
Ніколаєнко І. В.  2.У.173
Ніколаєнко М. С.  2.Ч.1195
Ніколенко Л. М.  2.Ч.1131
Нічуговська Л. І.  2.Ч.1131
Новаківський І. І.  2.У.96
Новицька М. В.  2.Х.639
Новікова Н. Л.  2.У.217
Новікова О. А.  2.Ю.1506
Новічонок С. М.  2.Х.510,

2.Ц.1031
Новосад Ю. О.  2.Х.811
Нор В. Т.  2.Х.513
Носань Н. С.  2.У.273
Носік В. В.  2.Х.513
Носова Є.  2.У.180
Нуруллаєв І. С.  2.Х.919
Оборонов М. І.  2.Щ.1347
Оборонов Ю. М.  2.Щ.1347
Овсянніков В. Г.  2.Щ.1407
Овчаренко М. О.  2.Ц.935
Овчінніков Р. М.  2.Х.749
Огар А.  2.Т.79
Огородник Т. М.  2.С.11
Окороков А. М.  2.У.173
Оксіна Н.  2.Ч.1149
Олейніков Ю.  2.У.187
Олейнікова Л. Г.  2.У.280
Олексенко О. В.  2.Т.42
Олексін О. О.  2.Ц.979
Оленєв Д. Г.  2.Ч.1232
Оленченко В. Т.  2.Ц.963
Олесенко І. С.  2.У.306
Олійник А. М.  2.Ш.1283
Олійник Г. Ю.  2.У.121
Олійник М.  2.Ч.1149
Олійник С. Р.  2.Х.610
Оліфер О. Є.  2.Ю.1441
Ольшанченко В. І.  2.Х.722
Оляндэр Л. К.  2.Ш.1314
Оляніна С. В.  2.Щ.1387
Омельченко М. С.

2.Ю.1472
Омельченко С. О.  2.Ч.1075
Омельчук М.  2.Ф.485
Омельчук О. С.  2.Х.720
Омеляненко М. М.  2.У.288
Онипченко О. І.  2.Ч.1075
Онипченко П. М.  2.Ц.995,

2.Ц.1004
Оніщенко Н. М.  2.Х.513
Оніщик Ю. В.  2.Х.837
Орел А. М.  2.У.406
Орєхов С. В.  2.Ц.971
Орзіх В. М.  2.Х.720
Орзіх Ю. Г.  2.Х.720

Орлевич І.  2.Ф.485
Орленко І. М.  2.С.12
Орловський О.  2.Х.773
Орловський О. Я.  2.Х.700
Орлюк О. П.  2.Х.513
Ортинська Н. В.  2.Х.666,

2.Х.829
Ортинський В. Л.  2.Х.811,

2.Х.813, 2.Х.816-
2.Х.817, 2.Х.855,
2.Х.886, 2.Х.891

Осадчий В. С.  2.У.296
Осауленко А. О.  2.Х.828
Осауленко О. Г.  2.У.238
Осипенко В. А.  2.Ю.1457
Осіпова Т. Ф.  2.Ш.1276
Осокіна О. І.  2.Ю.1479
Останіна А. В.  2.Х.740
Остапович В. П.  2.Х.644
Остапчук О.  2.Ч.1143
Островерх О. М.  2.У.103
Островерх П. І.  2.У.103
Островська Б. В.  2.Х.918
Островська Н. О.  2.Ч.1075
Осяк С. В.  2.Ш.1344
Отенко В. І.  2.У.247
Офіцинський Р.  2.Т.79
Охріменко С. М.  2.У.237
Очередько О. О.  2.У.342
Очеретенко С. В.  2.У.424
Павелко О. В.  2.У.158
Павленко І. М.  2.Ч.1195
Павленко М. Ю.  2.Ю.1457
Павлишенко Б. М.

2.Ш.1254
Павлишин О.  2.Ф.485
Павлів Д.  2.Т.88
Павлов В. В.  2.У.240
Павлюк О. І.  2.Ю.1457
Павлюк О. С.  2.Х.892
Павлюк Т. С.  2.Щ.1390
Павроз Т. В.  2.Х.495
Падалка А. М.  2.Х.803
Паззі М.  2.Ч.1149
Палійчук О.  2.Ч.1149
Палюх А. І.  2.Х.666
Палюх Л. М.  2.Х.797
Панасюк В. М.  2.У.152
Панасюк О. С.  2.Х.759
Панафідіна О. П.

2.Ю.1441
Панишко С.  2.Т.60
Панкевич О. З.  2.Х.513
Панова О. В.  2.У.262
Панок В.  2.Ч.1093,

2.Ч.1141
Панфілов О. Ю.  2.Ц.932
Панченко А. А.  2.У.238
Панченко Г. Г.  2.У.358
Панчишин С. М.  2.У.103
Папаїка І. О.  2.У.207
Папушина В. А.  2.Ш.1285
Параняк Н. М.  2.Ц.1040
Парфенюк Ю. Л.  2.У.189
Парфило Вас. В.  2.Ц.999
Парфило Вікт. В.  2.Ц.999
Парфіненко Т. О.  2.Ч.1179
Паршак О. І.  2.Ю.1498
Пасайлюк І. В.  2.Х.850
Пасічник В. В.  2.Х.548
Пасічник Ю.  2.Т.60
Патлайчук О. В.  2.Ю.1442
Патлачук В. Н.  2.Х.905
Пахомова Л. В.  2.Ч.1207
Пачковський Ю.  2.С.10,

2.С.21
Пачковський Ю. Ф.  2.С.13
Пашинський В. Й.  2.Х.651
Пашкова О. О.  2.Ц.940
Пашковський М. В.

2.Ц.1018
Пашук В.  2.Ф.485
Пащенко О.  2.У.201
Педан М. Л.  2.У.347
Пеняк П.  2.Т.88
Перевалова Л. В.  2.Ч.1180
Переворська О. І.  2.Ч.1131
Перепелюк І.  2.Ч.1149
Перерва П. Г.  2.У.238
Переход Є. А.  2.У.238
Петегирич В.  2.Т.88
Петечел Н. М.  2.Х.732
Петренко А. Ю.  2.Ч.1230
Петренко Г.  2.Щ.1359
Петрик О. О.  2.Щ.1417
Петриченко А. І.  2.У.377
Петришин Л. Й.  2.Ч.1075
Петришин М. Й.  2.Ш.1261
Петришин О. В.  2.Х.513
Петришин О. О.  2.Х.513
Петріченко О. О.  2.Х.904
Петрішак І. В.  2.Х.562,

2.Х.569
Петров С. Є.  2.Х.658
Петрова І. В.  2.Т.77
Петрова Л. Г.  2.Ч.1195
Петрова Л. О.  2.Ц.932
Петрова С. М.  2.Ч.1146
Петросян Л. О.  2.Х.908
Петрук І. П.  2.У.135
Петруненко Я. В.  2.Х.743
Петруха Н. М.  2.У.333
Петрюк І.  2.Ч.1149
Петутіна О. О.  2.Ч.1180
Пєвцов Г. В.  2.Ю.1454
Пивовар Ю. І.  2.Х.689
Пилипенко В. В.  2.У.118
Пилипенко Н. М.  2.У.118
Пилипчук В. Г.  2.Х.513
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Писаренко Ю. В.  2.Щ.1408
Письменний В. В.  2.У.274
Пищида М. М.  2.Х.560
Півень В. С.  2.У.238
Підвальна О. Г.  2.У.151
Підгорбунський М. А.

2.Щ.1405
Підгорний М. В.  2.У.215
Підгородинський В. М.

2.Х.795
Піддубна М. В.  2.Х.790
Підлісна С. В.  2.Ч.1101
Підоричева І. Ю.  2.У.239
Підскальна О. М.

2.Ю.1455
Пілларі А.  2.Ч.1149
Пілявський В. І.  2.У.407
Пірен М.  2.Ч.1149
Пірен М. І.  2.Ф.469,

2.Х.621
Пірієв О. В.  2.Щ.1393
Піскун Д. Н.  2.У.455
Піщанська О. О.  2.Ю.1461
Платаш Л.  2.Ч.1149
Платаш С.  2.Ч.1149
Платонов І.  2.Ц.949
Плевако Н. О.  2.У.312
Плескач Б. М.  2.У.359
Пліско Є. Ю.  2.С.6
Плющ В. М.  2.Ч.1213
Побігун С. А.  2.У.297
Повжик К. В.  2.У.288
Погонець І. В.  2.Ч.1105
Погосян Н. І.  2.Ш.1338
Погребняк Г. П.  2.Щ.1389
Погрібний С. О.  2.Х.513
Подановська Г. В.

2.Ш.1287
Подвязніков С. М.  2.Ц.952
Подлєгаєв К. М.  2.Х.927
Подліняєва О. О.  2.Ч.1195
Подоляк А. В.  2.Х.724
Подоляк В. А.  2.Ц.942
Подригало М. А.  2.Ц.972
Подсоха А. С.  2.У.410
Пожидаєва М. А.  2.Х.704
Позднишев Є. В.  2.У.178
Позднякова О. Л.  2.Ч.1161
Поканевич О. В.  2.Ч.1230
Покришка Д. С.  2.У.219
Поливана А. С.  2.Ч.1201
Поліщук В. Ю.  2.Х.637-

2.Х.638
Поліщук І.  2.Щ.1359
Поліщук І. В.  2.Х.744
Полковнікова Н. О.

2.Х.619
Полонський Ю. І.  2.Ц.1011
Полуйко В.  2.С.21
Полуйко О. М.  2.Ц.995
Польщак А. Л.  2.Ш.1324
Полякова О. Ю.  2.У.247
Помінчук С. Г.  2.У.269
Пономаренко К. Д.  2.Х.713
Пономарьов О. С.  2.Ч.1180
Попадинець Н. М.  2.У.437
Попов В. М.  2.Ч.1230
Попов В. С.  2.У.238
Попов І. І.  2.Ц.1041
Попова О. В.  2.Ч.1173
Попович Д. В.  2.Ч.1230
Попович О. С.  2.Х.800
Порва О. О.  2.У.288
Посна Л. В.  2.Ч.1195
Постніков Є. Є.  2.Ц.1019
Потапюк І. П.  2.У.297
Потієнко В.  2.Ч.1123
Походяща О.  2.Щ.1359
Почанська О. С.  2.Х.552
Починок А.  2.Ч.1149
Починок І. Б.  2.Ю.1447
Починок Н. В.  2.У.163
Прасов О. О.  2.Х.827,

2.Х.830
Предко І. Ю.  2.У.161
Предун К. М.  2.У.242
Приваліхіна А. І.  2.Х.636
Приймак Н. С.  2.У.320
Прикидько О. М.  2.Ч.1046
Примачок Л. Л.  2.Ю.1478
Примостка А. О.  2.У.178
Примостка Л. О.  2.У.178
Примостка О. О.  2.У.178
Примоченко Б. К.  2.Ц.971
Примушко А. Н.  2.Ю.1459
Пристайко О. В.  2.Х.491
Приходькіна Н. О.

2.Ч.1107
Приходько В. І.  2.Х.545
Приходько В. О.  2.Х.898
Приходько І. М.  2.Ш.1270
Приходько Т. П.  2.Ч.1131
Прібилєв Ю. Б.  2.Ц.968
Проданчук М. А.  2.У.155
Пройдак Ю. С.  2.Х.733,

2.Ч.1063
Прокопов С. О.  2.Х.659
Прокопчук О. Т.  2.У.283
Проноза-Стеблюк К. В.

2.Ц.935
Проскуров Є. М.  2.Ч.1132
Протас М. О.  2.Щ.1352
Протасов О. С.  2.У.237
Прохненко О. Ф.  2.Ч.1246
Проценко О. П.  2.Ч.1241
Процьків Н.  2.Х.769
Процьків Н. М.  2.Х.716
Прошкін В. В.  2.Ч.1075
Пугач С. С.  2.У.153

Пузікова В. С.  2.Х.741
Пурденко О.  2.У.186
Путятін Г. Г.  2.Ю.1479
Пухальська Я. П.  2.У.455
Пухальський В. В.  2.У.455
Пушкарьов Ю. І.  2.Ц.985
Пушкарьова О. Ю.  2.У.165
П’ятницька Г.  2.У.323
Рабінович П. М.  2.Х.513
Рабінович С. П.  2.Х.513
Равлюк Т.  2.Ч.1149
Рагуліна К. А.  2.Х.917
Радишевська О. Р.

2.Х.513, 2.Х.570
Радишевський Р.  2.Ш.1312
Радіонов В.  2.Ц.949
Радіонова Н. Й.  2.У.309
Радомська В. Р.  2.Щ.1370
Радченко Я. М.  2.Х.764
Радчук В.  2.Ч.1149
Разиграєв О.  2.Т.60
Рак М.  2.Ф.485
Раскін Л. Г.  2.У.189
Рассказова О. І.  2.Ч.1075
Ратушний Р. Т.  2.Ц.1045
Рахімі Я.  2.У.215
Рева О.  2.Ч.1117
Ревенко В. Д.  2.Х.650
Редзюк В. В.  2.Ф.458
Редько В.  2.У.201
Резворович К. Р.  2.Х.739
Резяпов К. І.  2.У.287
Ременяк О. В.  2.Х.518
Рєзнікова Н. В.  2.Ш.1327
Рєпкіна Ю. Є.  2.Х.806
Ржевська Д. О.  2.Ш.1311
Рибікова Г. В.  2.Х.869
Рижа У. В.  2.Ш.1322
Рижий А. В.  2.Х.709
Рижков Е. В.  2.Х.659
Рим Т. Я.  2.Х.750
Ринкевич Н. С.  2.У.106
Ріаханов Ш. Н.  2.Ф.487
Рій В. Б.  2.Ц.1029
Ріпенко А. І.  2.Х.760
Ріш Ф. А.  2.Х.723
Робак І. Ю.  2.Т.59
Рогатинська Н. З.  2.Х.824
Рогачевський О. П.

2.У.297
Рогачко-Островська М. С.

2.Ч.1206
Роговий А. В.  2.У.288
Рогозін І. В.  2.Ц.1031
Рогозіннікова К. С.

2.Х.543
Рой С. В.  2.Ч.1191
Романенко В. А.  2.У.217
Романів А. С.  2.Ц.1040
Романів Р. В.  2.У.163
Романовська Д.  2.Ч.1109,

2.Ч.1149
Романовський О. Г.

2.Ч.1180
Романюк В. М.  2.Ц.1008
Романюк І. О.  2.Ч.1077
Романюк П. В.  2.Х.579
Романюк С.  2.Ч.1149
Ромашко О. М.  2.У.162
Роса-Лаврентій С. І.

2.Щ.1423
Росінський Г. С.  2.Ц.935
Росінський Д. М.  2.У.174
Рослонь Д. Т.  2.Ф.483
Рубан А. І.  2.У.238
Рублевська Н. В.  2.Щ.1360
Рувін О. Г.  2.Х.664
Рудевська В. І.  2.У.289
Руденко Д. В.  2.Ц.1008
Руденко І.  2.Ш.1318
Руденко Ю.  2.Ч.1091
Рудик Я.  2.Ч.1110
Рудницький І. Л.  2.Х.886
Рудніченко С. В.  2.Ц.1027
Рудько Г. І.  2.У.128
Рудюк Л. В.  2.У.126
Русанівський С.  2.Х.670
Русиняк А. І.  2.Ф.470
Русін В. М.  2.У.274
Русіна В. С.  2.Щ.1399
Русінов В.  2.У.180
Рустамова М. І.  2.Х.505
Рущенко І. П.  2.Ч.1180
Рущишин Н. М.  2.У.293
Рябець Д. М.  2.У.448
Рябова О. В.  2.Щ.1394
Рябоконь І. О.  2.У.264
Рябошапченко А. О.

2.Х.915
Рябуха Г. І.  2.У.288
Рябчинська О. П.  2.Х.811
Ряполов І. Є.  2.Ц.1036
Сабадаш В. В.  2.У.238
Саблін О. І.  2.У.173
Саблон Лейва Е. А.

2.Э.1432
Сабо К. Ф.  2.Ч.1246
Савельєв О. К.  2.Т.87
Савельчук І. Б.  2.С.7
Савіцький А. В.  2.У.455
Савка І. М.  2.Х.782
Савко О. Я.  2.У.297
Савченко А. В.  2.Х.811
Савченко В. М.  2.Ч.1099
Савченко В. Ф.  2.У.288
Савченко Л. П.  2.Ч.1180
Савченко О. О.  2.Х.510
Савченко С. В.  2.Т.38,

2.Х.761

Савчук А. А.  2.Т.46
Савчук З. С.  2.Т.59
Савчук О.  2.Т.60
Сагайдак Ю. А.  2.У.238,

2.У.297
Сагайдак-Нікітюк Р. В.

2.Х.697
Сагач О. М.  2.Ч.1196
Сагун А. О.  2.Ц.1003
Сагун Є. С.  2.Ц.1003
Садова М.  2.Ч.1114
Садовська І. О.  2.Х.837
Саєнко В. П.  2.Ш.1340
Саєнко О. С.  2.Х.532
Сазонов В. В.  2.Х.745
Сакович Л. М.  2.Ц.1044
Саковська О. Ю.  2.Ю.1450
Саксонов Г. М.  2.Ц.970
Сальнікова С. А.  2.С.14
Самар О.  2.Щ.1359
Самойленко О. В.

2.Ю.1479
Самойлов В. Д.  2.У.359
Самоквіт В. І.  2.Ц.994
Самохвал О. О.  2.Ч.1228
Самощук О. П.  2.Ю.1469
Самсонкін В. М.  2.У.173
Самчук Л. С.  2.Ю.1439
Сандулович Х.  2.Ч.1149
Санжаровець В.  2.Ч.1149
Санжаровець К.  2.Ч.1149
Сапич В. І.  2.У.392
Сапфірова Н. Н. М.

2.Щ.1380
Сатохіна Н. І.  2.Х.513
Саух П.  2.Ч.1072
Сафонік Н. П.  2.У.277
Сафончик О. І.  2.Х.720
Сафошкіна Л. В.  2.Х.786
Саф’ян О. С.  2.Ц.1019
Сахарова О. В.  2.Ш.1337
Сачко М. В.  2.Х.600
Сачко О. В.  2.Х.873
Саяпін С. П.  2.У.386
Сваволя І. З.  2.С.27
Сватюк Н. І.  2.Х.686
Свєт М. Ю.  2.У.284
Свистун А. О.  2.У.176
Свищ Л. О.  2.Ш.1264
Свінарьова Г. Б.  2.У.318
Світлак І. І.  2.Х.721
Світлична К. С.  2.Х.697
Свйонтек А.  2.Ф.485
Святоцька В. О.  2.Х.843
Седляр О.  2.Ф.485
Селезньова С. В.  2.Ч.1230
Селіванов А. О.  2.Х.513
Селівьорстов В. Ю.

2.Ч.1063
Селютін В. М.  2.У.434
Семенова Г. О.  2.Ф.478
Семенцова О. М.  2.Ю.1481
Семигуліна І. Б.  2.У.247
Семотюк О. Л.  2.Ф.482
Семчук Ю. І.  2.Х.813
Сенаторов В. М.  2.Ц.980
Сенаторов М. В.  2.Ц.980
Сень І. З.  2.Х.793
Сенюра О.  2.С.21
Сенюра О. В.  2.С.13
Сергієнко О. В.  2.Х.646
Сергійчук В.  2.Т.79
Сердюк Ж. М.  2.Ч.1094
Середа Ю. С.  2.Ц.975
Середюк Н. П.  2.Ф.474
Сероклин Л. В.  2.У.254
Серьогіна С. Г.  2.Х.513
Сєрова Л.  2.У.187
Сивак Т. В.  2.Х.590
Сивий Р. П.  2.Х.625
Сидор І. П.  2.У.274
Сидоренко А. В.  2.Щ.1388
Сидоренко А. О.  2.Х.556
Сидоров М.  2.Ч.1192
Сизон В. Г.  2.Х.620
Симканич О. І.  2.Х.686
Синицина Г. А.  2.У.432,

2.У.434
Синиціна Ю. П.  2.У.122,

2.У.260
Синяченко О. В.  2.Ч.1230
Сиротенко А. М.  2.Ц.938
Сиротинська Н.  2.Щ.1359
Ситник Г. В.  2.У.306
Ситник О.  2.Т.88
Ситник Ю. Б.  2.Ц.1020
Сич В. А.  2.У.148
Сичов В. В.  2.Ф.477
Сідченко С. О.  2.Ю.1454
Сікора Г. В.  2.Ш.1271
Сікорський Р. А.  2.Ц.996
Сілімбані С.  2.Ч.1149
Сімахова А. О.  2.У.168
Сіра О. В.  2.У.189,

2.Ю.1445
Сіреджук П. С.  2.Ц.954
Сіренко К. Ю.  2.У.288
Сірик З. О.  2.У.142
Сіроха Д. І.  2.Х.766
Січова О. В.  2.Ч.1050
Скакун І. О.  2.Ю.1457
Скиба Г. В.  2.У.455
Скокова Л. Г.  2.С.30
Скорик А. Б.  2.Ц.933,

2.Ц.969
Скорик І.  2.Щ.1359
Скорик Т. В.  2.Ч.1200
Скоромний Я. І.  2.Х.841

Скочиляс-Павлів О. В.
2.Х.649

Скразловська І. А.
2.Ш.1257

Скрипка Є. О.  2.У.238
Скрипник А. Ю.  2.Ч.1150
Скрипник Н.  2.Ч.1149
Скрипнюк О. В.  2.Х.513
Скрипченко В. О.  2.Х.645
Скрипченко С. М.  2.Х.597
Скубак Е. О.  2.Х.809
Скуерзанті Е.  2.Ч.1149
Скутін А. О.  2.Ч.1089
Сластьон С. Е.  2.Ш.1325
Слєпньова С. П.  2.Ч.1246
Слінько Т. М.  2.Х.513
Слотвінська Н. Д.  2.Х.886
Слубська А. Я.  2.Ю.1457
Слюсар М.  2.Ч.1240
Смачило В. В.  2.У.418
Смеляков С. В.  2.Ц.1009
Смеречак Л.  2.Ч.1149
Смиринська Н. Б.  2.Ц.1025
Смирнов А.  2.Т.60
Смірнова Г. А.  2.Ч.1246
Смірнова І. В.  2.Щ.1410
Смокович М. І.  2.Х.513
Смуглякова М. К.

2.Ш.1305
Снапкоуський У. Е.  2.Т.56
Собко Г. М.  2.Х.802
Соболевська О. Б.

2.Ш.1280
Соболєвська С. О.

2.Щ.1418
Соболєвський Я. А.

2.Ю.1451
Собора А. І.  2.Ц.1023
Собчук В. В.  2.У.328
Созінова Є. І.  2.У.192
Сокальська О. В.  2.Х.811
Соколов В. А.  2.Х.653
Соколовський О.  2.Э.1431
Соколюк С. Ю.  2.У.394
Сокровольська Н. Я.

2.У.125
Сокрут В. М.  2.Ч.1230
Сокрут М. В.  2.Ч.1230
Сокрут О. П.  2.Ч.1230
Сокуренко О.  2.Ч.1117
Солдатенко І. О.  2.Х.510
Соловей О. В.  2.Щ.1354
Соловйов Є. В.  2.Х.533
Солонець О. І.  2.Ц.983
Солопій І. А.  2.Ц.983
Соляр І.  2.Ф.485
Сопільник Л. І.  2.Х.891
Сопільник Р. Л.  2.Х.666,

2.Х.781, 2.Х.811,
2.Х.816-2.Х.817,
2.Х.829, 2.Х.886

Сопронюк О. А.  2.Х.856
Соріна О. О.  2.У.364
Сорока С. О.  2.Х.781,

2.Х.811, 2.Х.817,
2.Х.829, 2.Х.886

Сосніна О. В.  2.Х.781
Сосновенко Н.  2.Ч.1141
Сотник І. М.  2.У.238
Сотнікова-Мелешкіна Ж.

В.  2.Ч.1130
Сотула О. С.  2.Х.783
Спароно Р.  2.Ч.1149
Спасова К. І.  2.Х.720
Співак С. М.  2.У.308
Станкевич В.  2.Ф.485
Станкевіч Б.  2.Т.56
Станько Т. М.  2.У.397
Старченко Л. В.  2.У.238
Стасюк О. Л.  2.Х.553
Стеблюк В. В.  2.Ц.935
Стемпнєвський Т.  2.Т.56
Степаненко В. І.  2.Ч.1075
Степаненко Л. М.  2.Ч.1172
Степаненко О.  2.Ч.1149
Степанова Д. В.  2.У.199
Степанова Ю. П.  2.Х.811
Степанюк А. Х.  2.Х.513
Степанюк О. С.  2.У.357
Степанян Р. К.  2.Щ.1408
Степура Т. М.  2.У.268
Стефанчук Р. О.  2.Х.513
Стеценко С. Г.  2.Х.513
Стеценко Т. В.  2.У.297
Стеченко В. О.  2.Ц.942
Стешенко П. М.  2.Ц.1006
Стирський М. В.  2.У.103
Столяров А. О.  2.Ц.976
Сторожук А. С.  2.Ц.996
Сторощук О. І.  2.Х.689
Стоянова Г. П.  2.Х.882
Стратонов С. Ю.  2.Х.875
Стрельбицький В. О.

2.Ц.1014
Стрельцов Є. Л.  2.Х.783
Стрельчик Є. Ю.  2.Ц.996
Стрєлкова Ю. О.  2.Э.1430
Стрілець В. Ю.  2.У.331
Стрілець-Бабенко О. В.

2.Ч.1209
Стрільчук В. М.  2.У.299
Стрільчук Л.  2.Т.60, 2.Т.79
Строілова Д. В.  2.Ч.1178
Струк А. В.  2.Ш.1286
Ступа В. Ф.  2.Х.808
Субота І. О.  2.Ш.1313
Сук П. Л.  2.У.126
Сукачова-Труніна С. М.

2.У.434

Супрун В. М.  2.Ш.1317
Супрун О. Ф.  2.Ц.985
Сургова С. Ю.  2.Ч.1075
Суржина Н. А.  2.Щ.1408
Сурмач Б.  2.Т.56
Сус І.  2.Ш.1288
Суторміна А. М.  2.У.178
Суторміна К. М.  2.У.178
Сухарєва С. В.  2.Ш.1290
Сухачова О. О.  2.У.214
Суходоля О. М.  2.Ф.476
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Покажчик періодичних та продовжуваних видань

Вісн. Нац. техн. ун-ту Ук-
раїни «КПІ». Сер. Прила-
добудування. –  2020. –
Вип. 59
2.Ц.980

Вісн. ХНАДУ. –  2021. –
Вип. 92, т. 1
2.У.307, 2.Ц.1043, 2.Ч.1099

Галиц. лікар. вісн. –
2020. –  27, № 4
2.С.9

Галиц. лікар. вісн. –
2021. –  28, № 1
2.Х.899

Електрон. моделювання. –
2021. –  43, № 1
2.Х.757

Електрон. моделювання. –
2021. –  43, № 3
2.У.359, 2.У.440, 2.Ч.1104,
2.Ю.1459

Зб. наук. пр. Харків. ун-ту
Повітр. сил. –  2020. –
Вип. 2
2.Ц.932, 2.Ц.944, 2.Ц.946-
2.Ц.947, 2.Ц.960, 2.Ц.970,
2.Ц.972, 2.Ц.975-2.Ц.976,
2.Ц.979, 2.Ц.987, 2.Ц.995,
2.Ц.997, 2.Ц.1008-2.Ц.1010,

2.Ц.1015, 2.Ц.1026,
2.Ц.1028, 2.Ц.1031

Зб. наук. пр. Харків. ун-ту
Повітр. сил. –  2020. –
Вип. 3
2.У.353, 2.Ц.938-2.Ц.939,
2.Ц.942, 2.Ц.993, 2.Ц.999,
2.Ц.1001, 2.Ц.1006-
2.Ц.1007, 2.Ц.1011-
2.Ц.1012, 2.Ц.1014,
2.Ц.1018, 2.Ц.1029,
2.Ц.1035

Зб. наук. пр. Харків. ун-ту
Повітр. сил. –  2020. –
Вип. 4
2.Ц.933, 2.Ц.937, 2.Ц.967-
2.Ц.968, 2.Ц.982, 2.Ц.996,
2.Ц.1003, 2.Ц.1025,
2.Ц.1030, 2.Ц.1033-
2.Ц.1034, 2.Ц.1037,
2.Щ.1347, 2.Ю.1454

Зб. наук. пр. Харків. ун-ту
Повітр. сил. –  2021. –
Вип. 1
2.Х.786, 2.Ц.952, 2.Ц.969,
2.Ц.971, 2.Ц.983-2.Ц.984,
2.Ц.986, 2.Ц.988, 2.Ц.990-
2.Ц.991, 2.Ц.994, 2.Ц.998,
2.Ц.1017, 2.Ц.1036

Зб. наук. пр. Харків. ун-ту
Повітр. сил. –  2021. –
Вип. 3
2.Х.510, 2.Х.650, 2.Ц.934,
2.Ц.936, 2.Ц.962, 2.Ц.964,

2.Ц.989, 2.Ц.992, 2.Ц.1002,
2.Ц.1004, 2.Ц.1013,
2.Ц.1016, 2.Ц.1019-
2.Ц.1023, 2.Ц.1027,
2.Ч.1166

Зовн. торгівля: економіка,
фінанси, право. –  2021. –
№ 2

2.У.164, 2.У.172, 2.У.175,
2.У.179, 2.У.188, 2.У.197,
2.У.235, 2.У.323

Зовн. торгівля: економіка,
фінанси, право. –  2021. –
№ 3
2.У.171, 2.У.180-2.У.183,
2.У.186-2.У.187, 2.У.191,
2.У.200, 2.Х.627

Наука та інновації. –
2020. –  16, № 5
2.С.8, 2.С.22, 2.У.281-
2.У.282, 2.Х.660, 
2.Ч.1068

Пед. інновації: ідеї, реалії,
перспективи. –  2020. –
Вип. 1
2.С.33, 2.Ф.468, 2.Ц.950,
2.Ч.1072, 2.Ч.1093,
2.Ч.1095, 2.Ч.1108-
2.Ч.1109, 2.Ч.1112-
2.Ч.1113, 2.Ч.1117-

2.Ч.1118, 2.Ч.1123,
2.Ч.1133, 2.Ч.1142,
2.Ч.1157, 2.Ш.1281,
2.Ш.1284, 2.Щ.1376,
2.Ю.1460

Пед. інновації: ідеї, реалії,
перспективи. –  2020. –
Вип. 2
2.Х.669-2.Х.670, 2.Ц.949,
2.Ч.1078, 2.Ч.1110-
2.Ч.1111, 2.Ч.1114-
2.Ч.1116, 2.Ч.1137,
2.Ч.1139, 2.Ч.1141,
2.Ч.1143, 2.Ч.1147-
2.Ч.1148, 2.Ч.1156,
2.Ч.1167, 2.Ю.1491,
2.Ю.1496

Проблеми заг. енергети-
ки. –  2021. –  № 1
2.У.356, 2.У.358, 2.У.361

Системи упр., навігації та
зв’язку. –  2021. –  Вип. 1
2.У.184, 2.У.262, 2.Ц.963,
2.Ц.1000, 2.Ц.1005,
2.Ц.1032, 2.Ц.1038,
2.Ц.1042, 2.Ч.1079,
2.Ч.1168

Системи упр., навігації та
зв’язку. –  2021. –  Вип. 2
2.У.174, 2.У.189, 2.У.215,
2.У.424, 2.У.433, 2.Ц.945,
2.Ц.961, 2.Ц.974, 2.Ц.1041,
2.Ц.1044, 2.Ч.1082

Соціол. студії. –  2021. –
№ 1
2.С.10, 2.С.15-2.С.16,
2.С.19-2.С.20, 2.С.24,
2.Ч.1192

Укр. полоністика. –
2020. –  Вип. 17
2.Ч.1086, 2.Ч.1136,
2.Ч.1240, 2.Ш.1262-
2.Ш.1263, 2.Ш.1288-
2.Ш.1289, 2.Ш.1291,
2.Ш.1318, 2.Ш.1320,
2.Э.1431, 2.Ю.1449

Юрид. вісн. Повітр. і
косм. право. –  2020. –
№ 4
2.Х.505-2.Х.506, 2.Х.537,
2.Х.615, 2.Х.630, 2.Х.642,
2.Х.686, 2.Х.689, 2.Х.706,
2.Х.725, 2.Х.744, 2.Х.747,
2.Х.749, 2.Х.754, 2.Х.765,
2.Х.767, 2.Х.789, 2.Х.798,
2.Х.806, 2.Х.822, 2.Х.847,
2.Х.869, 2.Х.911, 2.Х.912,
2.Х.920, 2.Х.931, 2.Ц.943

Advances in Cyber-Phys.
Systems. –  2021. –  6,
№ 1

2.У.119


	Titul_3-2.cdr_CorelDRAW.pdf
	Corel Ventura - ZMIST.CHP.pdf
	Corel Ventura - S3.CHP.pdf
	Corel Ventura - AUK3.CHP.pdf
	Corel Ventura - JR3.CHP.pdf

