
АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ, ЯКІ БІБЛІОТЕКА ОТРИМАЛА У 2022 РОЦІ 

 

621.9 

А428 

     Аксьом, Петро Андрійович  Поліпшення властивостей 

відновлювальних деталей засобів транспорту : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 

05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту" / П. А. 

Аксьом ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2020. – 20 

с. 

(2 прим.) 

 

528.48 

А683 

     Анненков, Андрій Олександрович  Теорія і практика 

застосування ГНСС-технологій в задачах геодезичного 

моніторингу інженерних споруд : автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня д. т. н. : [спец.] 05.24.01 

"Геодезія, фотограмметрія та картографія" / А. О. Анненков ; 

М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т 

будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 43 с. 

(1 прим.) 

 

656.071.8 

А724 

     Антоненко, Надія Василівна  Формування 

мотиваційної стратегії організації праці авторемонтного 

персоналу підприємства в контексті корпоративної соціальної 

відповідальності : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. е. н. : спеціальність 08.00.04 "Економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)" / Н. В. Антоненко ; М-во освіти і науки України, 

НТУ. – Київ, 2021. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

625.85 

Б241 

     Баран, Сергій Анатолійович  Удосконалення 

проектування дорожнього покриття підвищеної довговічності 

із щебенево-мастикового асфальтобетону : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 

05.22.11 "Автомобільні шляхи та аеродроми" / С. А. Баран ; 

М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2020. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

625.72 

Б567 

     Бець, Світлана Олександрівна  Удосконалення 

методу розрахунку просторової видимості на автомобільних 

дорогах : автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня к. т. н. : [спец.] 05.22.11 "Автомобільні шляхи та 

аеродроми" / С. О. Бець ; М-во освіти і науки України, НТУ. – 

Київ, 2021. – 18 с. 

(2 прим.) 

 



624.21 

Б811 

     Бондар, Лариса Петрівна  Удосконалення 

проектування ремонтів при експлуатації автодорожніх мостів 

: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. 

н. : [спец.] 05.22.11 "Автомобільні шляхи та аеродроми" / Л. 

П. Бондар ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2019. – 

20 с. 

(2 прим.) 

 

656.136 

Б85 

     Босенко, Володимир Миколайович  Підвищення 

показників маневреності та стійкості руху сідельних 

автопоїздів для перевезення довгомірних вантажів : 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. 

: спеціальність: 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / В. М. 

Босенко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 

20 с. 

(2 прим.) 

 

625.7 

Б90 

     Бубела, Андрій Володимирович  Методологія 

проектування поперечних дренажів мілкого закладання з 

оцінкою якісного стану автомобільної дороги : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня д. т. н. : [спец.] 

05.22.11 "Автомобільні шляхи та аеродроми" / А. В. Бубела ; 

М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 40 с. 

(2 прим.) 

 

621.436 

Б902 

     Бугрик, Олексій Вікторович  Розширення паливної 

бази дизелів транспортних засобів використанням дизельного 

біопалива з утилізованих відходів продовольчих жирів : 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. 

: 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту / О. В. 

Бугрик ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 20 

с. 

(2 прим.) 

 

621.433 

В31 

     Вербовський, Валерій Степанович  Удосконалення 

процесу теплової підготовки стаціонарних газових двигунів 

акумульованою енергією : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. : спеціальність 05.05.03 "Двигуни та 

енергетичні установки" / В. С. Вербовський ; М-во освіти і 

науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

 



625.7 

В645 

     Вознюк, Андрій Борисович  Удосконалення методу 

прогнозування аварійно-небезпечних ділянок на мережі 

автомобільних доріг : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 05.22.01 "Транспортні 

системи" / А. Б. Вознюк ; М-во освіти і науки України, НТУ. – 

Київ, 2021. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

625.745.3 

Г125 
     Гаврищук, Владислав Володимирович  

Удосконалення методу проєктування лінійного поверхневого 

водовідведення з проїзної частини автомобільних доріг : 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д. т. н. 

: [спец.] 05.22.11 "Автомобільні шляхи та аеродроми" / В. В. 

Гаврищук ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 

20 с. 

(2 прим.) 

 

656.025.4 

Г174 

     Гальова, Інеса Іванівна  Підвищення 

енергоефективності перевезень дрібних партій вантажів в 

рамках життєвого циклу автомобіля : автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 05.22.01 

"Транспортні системи" / І. І. Гальова ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2021. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

625.8 

Г204 

     Гаркуша, Микола Васильович  Удосконалення 

методу оцінки стійкості покриття нежорсткого дорожнього 

одягу до утворення колії : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 05.22.11 "Автомобільні 

шляхи та аеродроми" / М. В. Гаркуша ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2019. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

005.95 

Г522 

     Гладка, Мирослава Вікторівна  Моделі та методи 

мультиагентного розподілу трудових ресурсів в ІТ проектах в 

умовах невизначеності : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 05.13.22 "Управління 

проектами та програмами" / М. В. Гладка ; М-во освіти і 

науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 25 с. 

(2 прим.) 

 

 



622.24 

Г525 

     Глазунов, Сергій Миколайович  Квазістатичні та 

динамічні фрикційні ефекти при бурінні глибоких свердловин 

: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. 

н. : [спец.] 05.23.17 "Будівельна механіка" / С. М. Глазунов ; 

М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2018. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

621.436 

Г604 

     Голик, Андрій Віталійович  Поліпшення показників 

транспортних засобів при перевезенні дизелів у газодизелі 

удосконаленням системи живлення : автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня к. т. н. : 05.22.20 - 

Експлуатація та ремонт засобів транспорту / А. В. Голик ; 

М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2020. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

625.85 

Г967 

     Густєлєв, Олександр Олександрович  Підвищення 

довговічності нежорсткого дорожнього одягу з поперечними 

тріщинами в асфальтобетонному покритті : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 

05.22.11 "Автомобільні шляхи та аеродроми" / О. О. Густєлєв 

; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2019. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

625.85 

Д214 

     Дахуа, Ламрі  Удосконалення методу розрахунку 

стійкості укосів земляного полотна автомобільних доріг та 

схилів (на прикладі Алжиру) : автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня к. т. н. : 05.22.11 - Автомобільні 

шляхи та аеродроми / Л. Дахуа ; М-во освіти і науки України, 

НТУ. – Київ, 2021. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

656 

Д261 

     Дегтярьова, Анастасія Олегівна  Вибір і оптимізація 

надійних структур інформаційно-управляючих систем на 

транспорті : автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня к. т. н. : [спец.] 05.13.06 "Інформаційні технології" / 

А. О. Дегтярьова ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 

2021. – 21 с. 

(2 прим.) 

 



656.025.4 

Д332 

     Денис, Олена Віталіївна  Підвищення ефективності 

доставки вантажів у міжнародному контрейлерному 

сполученні : автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня к. т. н. : [спец.] 05.22.01 "Транспортні системи" / О. В. 

Денис ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 21 

с. 

(2 прим.) 

 

625.76 

Д395 

     Дехтяр, Марина Михайлівна  Інформаційні моделі та 

метод управління енергоефективністю дорожньо-ремонтних 

робіт : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

к. т. н. : 05.13.06 - Інформаційні технології / М. М. Дехтяр ; 

М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

625.84 

Д44 

     Діаковська, Тетяна Ігорівна  Методи розрахунку 

надійності жорсткого дорожнього одягу із 

базальтопластиковою арматурою : автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня к. т. н. : 05.22.11 - Автомобільні 

шляхи та аеродроми / Т. І. Діаковська ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2021. – 21 с. 

(2 прим.) 

 

625.711.1 

Д607 

     Додух, Катерина Михайлівна  Удосконалення методу 

розрахунку максимальної інтенситвності руху на двосмугових 

автомобільних дорогах : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 05.22.11 "Автомобільні 

шляхи та аеродроми" / К. М. Додух ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2018. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

656.132 

З-408 

     Заяц, Ольга Василівна  Організаційно-економічний 

механізм контролінгу на підприємствах пасажирського 

автомобільного транспорту : автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня к. е. н. : спец. 08.00.04 "Економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)" / О. В. Заяц ; М-во освіти і науки України, НТУ. – 

Київ, 2020. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

 



625.85 

І-447 

     Ілляш, Сергій Іванович  Удосконалення технології 

гарячої регенерації асфальтобетонного покриття : 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. 

: 05.22.11 - Автомобільні шляхи та аеродроми / С. І. Ілляш ; 

М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2020. – 19 с. 

(2 прим.) 

 

625.731 

К324 

     Кватадзе, Аліна Іродіонівна  Удосконалення методу 

прогнозування вологісного режиму дренувального шару 

дорожньої конструкції під дією навантаження : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 

05.22.11 "Автомобільні шляхи та аеродроми" / А. І. Кватадзе ; 

М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2020. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

629.015 

К492 

     Клименко, Олексій Андрійович  Системне управління 

підвищенням ефективності використання енергії та 

зменшенням забруднення атмосферного повітря дорожніми 

транспортними засобами : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня д. т. н. : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та 

ремонт засобів транспорту" / О. А. Клименко ; М-во освіти і 

науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 44 с. 

(2 прим.) 

 

621.436 

К61 

     Колобов, Костянтин Сергійович  Удосконалення 

способу експрес-діагностування технічного стану 

транспортних дизелів : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. : спеціальність 05.22.20 

"Експлуатація та ремонт засобів транспорту" / К. С. Колобов ; 

М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2019. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

004.942 

К632 

     Комісаренко, Олена Сергіївна  Інфологічне 

моделювання процесів створення функціональних матеріалів : 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. 

: [спец.] 05.13.06 - Інформаційні технології / О. С. 

Комісаренко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 

2020. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

 



330.341.1 

К639 

     Комчатних, Олена Вікторівна  Оцінювання 

інноваційного потенціалу транспортно-логістичного 

підприємства : автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня к. е. н. : [спец.] 08.00.04 "Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)" / О. В. 

Комчатних ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 

2020. – 24 с. 

(2 прим.) 

 

625.85 

К658 

     Копинець, Іван Вікторович  Підвищення 

довговічності асфальтобетонного покриття шляхом 

зменшення технологічного старіння бітумів : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. : 05.22.11 - 

Автомобільні шляхи та аеродроми / І. В. Копинець ; М-во 

освіти і науки України, Харківський національний 

автомобільно-дорожній ун-т, НТУ. – Київ, 2021. – 21 с. 

(2 прим.) 

 

656.96 

К934 

     Курніков, Сергій Іванович  Підвищення ефективності 

використання виробничо-технічної бази підприємств 

автомобільного транспорту : автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня к. т. н. : 05.22.20 - Експлуатація 

та ремонт засобів транспорту / С. І. Курніков ; М-во освіти і 

науки України, НТУ. – Київ, 2020. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

625.85 

К958 

     Куцман, Олександр Михайлович  Забезпечення 

довговічності асфальтобетонних шарів підсилення 

нежорсткого дорожнього одягу : автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня к. т. н. : 05.22.11 - Автомобільні 

шляхи та аеродроми / О. М. Куцман ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2020. – 21 с. 

(2 прим.) 

 

625.85 

К964 

     Кушнір, Олександр Володимирович  Підвищення 

довговічності асфальтобетонного покриття на підходах до 

автодорожніх мостів : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. : 05.22.11 - Автомобільні шляхи та 

аеродроми / О. В. Кушнір ; М-во освіти і науки України, 

НТУ. – Київ, 2021. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

 



625.7 

Л372 

     Левіщенко, Олена Степанівна  Оцінювання 

ефективності консалтингових послуг для 

дорожньо-будівельних підприємств : автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня к. е. н. : 08.00.04 - Економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності) / О. С. Левіщенко ; М-во освіти і науки України, 

НТУ. – Київ, 2021. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

656.96 

Л373 

     Левковець, Наталія Петрівна  Ідентифікація стану 

економічної безпеки та базові засади і заходи її забезпечення 

для підприємств автомобільного транспорту : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. е. н. : спец. 

08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)" / Н. П. Левковець ; М-во освіти і 

науки України, НТУ. – Київ, 2020. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

656.96 

Л63 

     Лисак, Роксолана Станіславівна  Моделі та методи 

формування ментального простору проектів безпеки 

транспортних підприємств : автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня к. т. н. : спеціальність 05.13.22 

"Управління проектами та програмами" / Р. С. Лисак ; М-во 

освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 21 с. 

(2 прим.) 

 

332.3 

Л641 

     Литвиненко, Ірина Валентинівна  Удосконалення 

методів формування земельних сервітутів для об'єктів 

інженерно-транспортної інфраструктури : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. : 05.24.04 - 

Кадастр та моніторинг земель / І. В. Литвиненко ; М-во освіти 

і науки України, Київський національний ун-т будівництва і 

архітектури. – Київ, 2021. – 20 с. 

(1 прим.) 

 

656.073.5 

Л836 

     Лужанська, Наталія Олександрівна  Підвищення 

ефективності діяльності вантажних митних комплексів : 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. 

: 05.22.01 "Транспортні системи" / Н. О. Лужанська ; М-во 

освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 21 с. 

(2 прим.) 

 

 



005.8 

Л878 

     Лущай, Юрій Володимирович  Управління проектами 

розвитку логістичного аутсорсингу : автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 05.13.22 

"Управління проектами та програмами" / Ю. В. Лущай ; М-во 

освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 22 с. 

(2 прим.) 

 

656.11 

Л973 
     Лямзін, Андрій Олександрович  

Науково-методологічні основи управління екологічною 

безпекою транспортних потоків у середовищі 

вулично-дорожньої мережі промислових зон : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня д. т. н. : [спец.] 

05.22.01 "Транспортні системи" / А. О. Лямзін ; М-во освіти і 

науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 40 с. 

(2 прим.) 

 

625.7 

М163 

     Маковська, Юлія Антонівна  Механізм забезпечення 

стратегічного розвитку дорожньо-експлуатаційних 

підприємств : автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня к. е. н. : спеціальність 08.00.04 "Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)" / Ю. А. Маковська ; М-во освіти і науки України, 

НТУ. – Київ, 2021. – 22 с. 

(2 прим.) 

 

656.96 

М181 

     Малахова, Юлія Анатоліївна  Управління 

інвестиційною активністю автотранспортних підприємств в 

контексті корпоративного податкового менеджменту : 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. е. н. 

: [спец.] 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності)" / Ю. А. Малахова ; М-во 

освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2020. – 21 с. 

(2 прим.) 

 

656 

М42 

     Медведєв, Євген Павлович  Підвищення ефективності 

транспортного забезпечення збирально-транспортного 

комплексу : автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня к. т. н. : [спец.] 05.22.01 "Транспортні системи" / Є. П. 

Медведєв ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2019. – 

20 с. 

(2 прим.) 

 



656.2 

М482 

     Мельник, Тетяна Степанівна  Методологія 

маркетингових досліджень у залізничних пасажирських 

перевезеннях далекого сполучення : автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня д. е. н. : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)" / Т. С. Мельник ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2020. – 36 с. 

(2 прим.) 

 

656.96 

М664 

     Митко, Микола Васильович  Підвищення 

ефективності роботи автотранспортних підприємств 

удосконаленням структури виробничих підрозділів : 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. 

: спеціальність 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 

транспорту" / М. В. Митко ; М-во освіти і науки України, 

НТУ. – Київ, 2019. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

656.132 

М658 

     Місько, Євген Михайлович  Поліпшення показників 

поворотності та стійкості руху зчленованого міського 

автобуса особливо великого класу : автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня к. т. н. : спеціальність: 05.22.02 

"Автомобілі та трактори" / Є. М. Місько ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2020. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

004.89 

М73 

     Мнацаканян, Марія Сергіївна  Моделювання 

інтелектуальних транспортних систем в умовах впливу 

гетерогенних факторів нестаціонарного середовища : 

автореферат дисертації подається на здобуття наукового 

ступеня к. т. н. : 05.13.06 - Інформаційні технології / М. С. 

Мнацаканян ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 

2019. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

004.93 

М761 

     Молчанова, Віра Сергіївна  Комплекс методів 

попередньої обробки і векторизації растрових форматів 

контурів деталей машинобудівельних креслень : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 

05.13.06 "Інформаційні технології" / В. С. Молчанова ; М-во 

освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2018. – 20 с. 

(1 прим.) 

 

 



502.1 

Н401 

     Нєвєдров, Дмитро Сергійович  Методи і моделі 

оцінки впливу на довкілля в проектах будівництва та 

реконструкції об'єктів критичної інфраструктури : 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. 

: спеціальність 05.13.22 "Управління проектами та 

програмами" / Д. С. Нєвєдров ; М-во освіти і науки України, 

НТУ. – Київ, 2020. – 21 с. 

(2 прим.) 

 

528.48 

Н623 

     Нікітенко, Кіра Олександрівна  Моделювання 

точності геодезичних робіт при проведенні моніторингу на 

стадії експлуатації магістрального газопроводу : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. : 05.24.01 - 

Геодезія, фотограмметрія та картографія / К. О. Нікітенко ; 

М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т 

будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 18 с. 

(1 прим.) 

 

656.96 

О-381 

     Огневий, Віталій Олександрович  Формування 

напрямів трансформаційних змін на підприємствах 

автомобільного транспорту : автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня к. е. н. : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)" / В. О. Огневий ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2017. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

656.025.4 

О-545 

     Оліскевич, Мирослав Стефанович  Наукові основи 

організації транспортних процесів магістральної 

автомобільної доставки вантажів : автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня д. т. н. : [спец.] 05.22.01 

"Транспортні системи" / М. С. Оліскевич ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2020. – 40 с. 

(2 прим.) 

 

656.025.2 

О-57 

     Омаров, Джанай Магомедович  Підвищення 

продуктивності та якості міських автобусних перевезень : 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. 

: 05.22.01 - Транспортні системи / Д. М. Омаров ; М-во освіти 

і науки України, НТУ. – Київ, 2018. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

 



629.341 

О-572 

     Омельницький, Олег Євгенович  Поліпшення 

маневреності стійкості руху метробусів : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 

05.22.02 "Автомобілі та трактори" / О. Є. Омельницький ; 

М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 20 с. 

(1 прим.) 

 

1 

О-79 

     Остроухов, Володимир Васильович  Філософський 

аналіз морально-світоглядних мотивацій насильства і терору : 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д. ф. н. 

: 09.00.05 - Історія філософії / В. В. Остроухов ; Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди Національної академії наук України. – 

Київ, 2001. – 36 с. 

(1 прим.) 

 

656.132 

П308 

     Петровська, Світлана Іванівна  Оцінювання якості 

транспортної послуги міського пасажирського 

підприємства-перевізника в умовах автомобілізації населення 

: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. е. 

н. : 08.22.04 - Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) / С. І. Петровська ; М-во 

освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2020. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

005.8 

П314 

     Петунін, Андрій Володимирович  Управління 

портфелями реалізації логістичних стратегій в ланцюгах 

постачань : автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня к. т. н. : 05.13.22 - Управління проектами та 

програмами / А. В. Петунін ; М-во освіти і науки України, 

НТУ. – Київ, 2020. – 21 с. 

(2 прим.) 

 

625.7 

П317 
     Печончик, Тарас Іларіонович  

Організаційно-економічний механізм залучення додаткових 

джерел фінансування підприємств дорожнього господарства : 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. е. н. 

: [спец.] 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності)" / Т. І. Печончик ; М-во 

освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

 



656.025.4 

П324 

     Пилипенко, Юрій Вікторович  Підвищення 

ефективності управління вантажопотоками в міжнародних 

транспортних коридорах : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 05.22.01 "Транспортні 

системи" / Ю. В. Пилипенко ; М-во освіти і науки України, 

НТУ. – Київ, 2019. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

656.025.2 

П359 

     Піцик, Максим Григорович  Підвищення 

транспортної енергоефективності міських пасажирських 

автобусних перевезень : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. : 05.22.01 - Транспортні системи / 

М. Г. Піцик ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 

2020. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

656.137 

П815 

     Пронь, Світлана Віталіївна  Удосконалення 

транспортно-технологічного процесу для забезпечення 

вирощування сільськогосподарських культур : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 

05.22.01 "Транспортні системи" / С. В. Пронь ; М-во освіти і 

науки України, НТУ. – Київ, 2019. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

 

629.3.017.2 

Р17 

     Разбойніков, Олександр Олександрович  Поліпшення 

курсової стійкості легкового автомобіля при русі по нерівній 

дорозі : автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня к. т. н. : спеціальність 05.22.02 "Автомобілі та 

трактори" / О. О. Разбойніков ; М-во освіти і науки України, 

НТУ. – Київ, 2021. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

625.8 

Р189 

     Райковський, Віталій Францевич  Удосконалення 

методу розрахунку надійності нежорсткого дорожнього одягу 

при дії навантаження : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. : 05.22.11 - Автомобільні шляхи та 

аеродроми / В. Ф. Райковський ; М-во освіти і науки України, 

НТУ. – Київ, 2021. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

 



625.8 

Р49 

     Рибіцький, Леонід Леонідович  Удосконалення методу 

оцінки зчіпних якостей дорожніх покриттів : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. : 05.22.11 - 

Автомобільні шляхи та аеродроми / Л. Л. Рибіцький ; М-во 

освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

629.341 

С136 

     Савостін-Косяк, Данило Олександрович  Оцінка 

технічного стану міських автобусів за показником витрати 

палива : автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня к. т. н. : спеціальність 05.22.20 "Експлуатація та 

ремонт засобів транспорту" / Д. О. Савостін-Косяк ; М-во 

освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2019. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

625.8 

С202 

     Саркісян, Гор Саркісович  Обгрунтування потрібної 

міцності нежорсткого дорожнього одягу за критерієм 

граничної рівності : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. : 05.22.11 - Автомобільні шляхи та 

аеродроми / Г. С. Саркісян ; М-во освіти і науки України, 

НТУ. – Харків, 2021. – 22 с. 

(2 прим.) 

 

004.942 

С24 

     Сватко, Віталій Володимирович  Інтелектуальні 

методи та інформаційна технологія оптимізації процесів 

доставки вантажів у великих містах : автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 05.13.06 

"Інформаційні технології" / В. В. Сватко ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2021. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

656.025.4 

С247 

     Свірін, Дмитро Олександрович  Підвищення 

ефективності міжнародних автомобільних перевезень 

вантажів у логістичних ланцюгах : автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня к. т. н. : 05.22.01 - Транспортні 

системи, 27 - Транспорт / Д. О. Свірін ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2021. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

 



711.43 

С503 

     Смілка, Владислав Анатолійович  Методологічні 

основи геоінформаційного містобудівного моніторингу 

територій населених пунктів : автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня д. т. н. : 05.24.04 - Кадастр і 

моніторинг земель / В. А. Смілка ; М-во освіти і науки 

України, Київський національний ун-т будівництва і 

архітектури. – Київ, 2021. – 41 с. 

(1 прим.) 

 

656.96 

С645 

     Сопоцько, Ольга Юріївна  Управління 

підприємствами автомобільного транспорту в контексті 

логістичного обслуговування ланцюгів постачань 

швидкопсувних продуктів харчування : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. е. н. : 08.00.04 - 

економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) / О. Ю. Сопоцько ; М-во освіти і 

науки України, НТУ. – Київ, 2020. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

528.2 

Т136 

     Тадєєв, Олександр Антонович  Розробка методів 

оцінювання полів деформації землі за даними глобальних 

навігаційних супутникових систем : автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня д. т. н. : 05.24.01 - Геодезія, 

фотограмметрія та картографія / О. А. Тадєєв ; М-во освіти і 

науки України, Київський національний ун-т будівництва і 

архітектури. – Київ, 2021. – 40 с. 

(1 прим.) 

 

656.11 

Т19 

     Тарабан, Сергій Миколайович  Методи і моделі 

раціональної організації функціонування автотранспортних 

потоків на вулично-дорожній мережі міста : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 

05.22.01 "Транспортні системи" / С. М. Тарабан ; М-во освіти 

і науки України, НТУ. – Київ, 2018. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

656.06 

Т19 

     Тарандушка, Людмила Анатоліївна  Наукові основи 

забезпечення якості технологічних процесів відновлення 

працездатності транспортних засобів в системах автосервісу : 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д. т. н. 

: спеціальність 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 

транспорту" / Л. А. Тарандушка ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2021. – 39 с. 

(2 прим.) 

 



37 

Т484 

     Ткаченко, Валентина Андріївна  Моделі і методи 

управління комунікаціями в освітніх проектах : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 

05.13.22 "Управління проектами і програмами" / В. А. 

Ткаченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 

20 с. 

(2 прим.) 

 

711.58 

Т58 

     Топал, Світлана Степанівна  Принципи і методи 

гуманізації житлового середовища історичних міст 

Причорномор'я України на прикладі м. Одеса : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. : 05.23.20 - 

Містобудування та територіальне планування / С. С. Топал ; 

М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т 

будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 21 с. 

(1 прим.) 

 

 

528.4 

Т66 

     Трегуб, Юлія Євгенівна  Удосконалення методів 

формування та державної реєстрації санітарно-захисних зон в 

Україні : автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня к. т. н. : 05.24.04 - Кадастр і моніторинг земель / Ю. 

Є. Трегуб ; М-во освіти і науки України, Київський 

національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 

21 с. 

(1 прим.) 

 

656.13 

Т665 
     Третиниченко, Юрій Олександрович  

Портфельно-орієнтоване управління збалансованим 

розвитком організацій перевізників автомобільного 

транспорту : автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня к. е. н. : [спец.] 08.00.04 "Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Ю. О. 

Третиниченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ, 

2018. – 22 с. 

(2 прим.) 

 

625.72 

Т986 

     Тютюнник, Яна Сергіївна  Удосконалення 

проектування автомобільних доріг в місцях розташування 

автозаправних станцій : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 05.22.11 "Автомобільні 

шляхи та аеродроми" / Я. С. Тютюнник ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2018. – 20 с. 

(2 прим.) 

 



 

004.942 

Х227 

     Харченко, Анна Миколаївна  Наукові основи 

управління програмами експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня д. т. н. : [спец.] 05.13.22 "Управління 

проектами та програмами" / А. М. Харченко ; М-во освіти і 

науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 42 с. 

(2 прим.) 

 

624.21 

Ц569 

     Цибульський, Віталій Миколайович  Удосконалення 

методу розрахунку жорсткого дорожнього одягу мостів з 

композитною арматурою : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 05.22.11 "Автомобільні 

шляхи та аеродроми" / В. М. Цибульський ; М-во освіти і 

науки України, НТУ. – Київ, 2021. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

627.15 

Ц65 

     Цинка, Анатолій Олександрович  Удосконалення 

методу розразунку розмивів на заплавах в зоні впливу 

мостових переходів : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 05.22.11 "Автомобільні 

шляхи та аеродроми" / А. О. Цинка ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2020. – 21 с. 

(2 прим.) 

 

334.7 

Ц98 

     Цюман, Євгенія Сергіївна  Економічний механізм 

активації інвестиційної діяльності підприємств дорожнього 

господарства на засадах державно-приватного партнерства : 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. е. н. 

: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) / Є. С. Цюман ; М-во освіти і 

науки України, НТУ. – Київ, 2020. – 21 с. 

(2 прим.) 

 

625.84 

Ч-592 

     Чиженко, Наталія Петрівна  Удосконалення методу 

оцінки довговічності цементобетонного покриття 

автомобільних доріг : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 05.22.11 "Автомобільні 

шляхи та аеродроми" / Н. П. Чиженко ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2021. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

 



656.132 

Ш231 

     Шапенко, Євгенія Миколіївна  Удосконалення 

методів раціональної організації роботи водіїв міського 

пасажирського транспорту : автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 05.22.01 

"Транспортні системи" / Є. М. Шапенко ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2019. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

621.43 

Ш611 

     Шиманський, Сергій Іванович  Використання біогазу 

як добавки до стисненого природного газу для живлення 

двигунів транспортних засобів : автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня к. т. н. : 05.22.20 - Експлуатація 

та ремонт засобів транспорту / С. І. Шиманський ; М-во 

освіти і науки України, НТУ. – Київ, 2020. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

625.7 

Ш959 

     Шуляк, Іван Станіславович  Удосконалення методів 

випробування дорожніх конструкцій при діагностуванні 

автомобільних дорогіх : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. : [спец.] 05.22.11 "Автомобільні 

шляхи та аеродроми" / І. С. Шуляк ; М-во освіти і науки 

України, НТУ. – Київ, 2018. – 20 с. 

(2 прим.) 

 

711.8 

Я225 

     Яворовська, Ольга Василівна  Принципи, моделі і 

методи розміщення об'єктів первинного збору та обробки 

муніципальних твердих побутових відходів : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. : 05.23.20 - 

Містобудування та територіальне планування / О. В. 

Яворовська ; М-во освіти і науки України, Київський 

національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 

25 с. 

(1 прим.) 
 


