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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь доктора 

3841. Потапенко Я. О. Наукові студії про соціокультурні виміри соматичного 

буття людини (кінець ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Потапенко Ярослав 

Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 45 с. — 

Бібліогр.: с. 39—42 (35 назв). — 100 пр. — [2012-7082 А] 

 УДК 94:[001.891:111.1]"18/20" 

3842. Ус Г. О. Моделювання систем управління знаннями у вищих навчальних 

закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. 

методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Ус Галина Олександрівна ; Кла-

сич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(44 назви). — 100 пр. — [2012-7676 А] УДК 001.891.54:378 

На ступінь кандидата 

3843. Горєва В. В. Дослідницька діяльність Української філії науково-

дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в м. Києві: еко-

номічні та інформологічні напрями документознавчих досліджень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.02 "Документознав., архівоз-

нав." / Горєва Вікторія Володимирівна ; Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. 

справи та документознав. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-3960 А] УДК 001.32:930.22](477)"1960/1980" 

3844. Живага О. В. Історико-наукознавчий аналіз діяльності Національної 

академії педагогічних наук України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Живага Оксана Василівна ; 

НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доб-

рова. — К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6147 А]

 УДК 001.32:37](477)"1980/2000" 

3845. Самойленко Н. І. Наукові товариства лікарів на терені України (друга 

половина ХІХ — поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Самойленко Неля Іванівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-7640 А] УДК 001.32:614.253.1](477)"185/190" 

004 Комп'ютерна наука і технологія.  

Застосування комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

3846. Барабан М. В. Одноперехідні узагальнені перетворювачі іммітансу для 

давачів фізичних величин та компонентів обчислювальних пристроїв : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
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компоненти" / Барабан Марія Володимирівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 

2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (41 назва). — 100 пр. — [2012-6733 А]

 УДК 004.057.6 

3847. Бойко А. О. Методи побудування кодів автентифікації повідомлень з пі-

двищеною швидкістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Бойко Артем Олександрович ; Хар-

ків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-6417 А] УДК 004.056.5 

3848. Боровий А. М. Інформаційно-вимірювальна система дослідження пара-

метрів енергоспоживання мікропроцесорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Андрій Модестович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 150 пр. — [2012-4429 А] УДК 004.08 

3849. Грипич Ю. А. Нейромережеві моделі та інформаційні технології класи-

фікації та оцінки ризиків на основі геопросторової інформації : автореф. дис. на здо-

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

Юлія Антонівна ; НАН України, М-во освіти та науки, молоді та спорту України, 

Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем, [Ін-т косм. дослідж. НАН 

України, Нац. косм. агентство України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2012-4293 А] УДК 004.032.26 

3850. Казмірчук С. В. Методи і засоби аналізу та оцінки ризиків безпеки дер-

жавних інформаційних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 21.05.01 "Інформ. безпека держави" / Казмірчук Світлана Володимирів-

на ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-4220 А] УДК 004.056.5 

3851. Куссуль О. М. Інформаційна технологія вибору сервісу в сервіс-орієнто-

ваних системах з врахуванням репутації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Куссуль Ольга Михайлівна ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-6522 А] УДК 004.056 

004.2 Архітектура обчислювальних машин 

На ступінь кандидата 

3852. Біленко А. О. Методи підвищення швидкодії реконфігурованих обчис-

лювальних систем за рахунок нової структурно-алгоритмічної організації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. систе-

ми та компоненти" / Біленко Анатолій Олександрович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — 

Одеса, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5512 А]

 УДК 004.272.42 

3853. Мельніков В. В. Методи і комп'ютерні засоби навчання та самонавчання 

паралельно-ієрархічної мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Мельніков Віктор 

Володимирович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2012-7027 А] 

 УДК 004.272 

3854. Мірошкін О. М. Методи синтезу композиційних мікропрограмних при-

строїв керування з модифікацією системи адресації мікрокоманд : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
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компоненти" / Мірошкін Олександр Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 

нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2012. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—22 

(36 назв). — 120 пр. — [2012-7595 А] УДК 004.27 

3855. Шкловець А. В. Кусочно-гладкі самоорганізуючі карти Кохонена для ві-

зуалізації багатовимірних даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Шкловець Артем Вади-

мович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7372 А] УДК 004.272 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь доктора 

3856. Глухов В. С. Гарантоздатні спеціалізовані комп'ютерні засоби бортових 

систем : (на прикл. бронетехніки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Глухов Валерій Сергійо-

вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—30 

(71 назва). — 100 пр. — [2012-4783 А] УДК 004.31:623.093 

3857. Федоров Є. Є. Методи побудови процесорів комп'ютерних систем для 

опрацювання природомовних об'єктів та сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Фе-

доров Євген Євгенович ; Нац. авіац. ун-т, [Донец. акад. автомоб. трансп.]. — К., 

2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (72 назви). — 100 пр. — [2012-5361 А]

 УДК 004.383.3 

На ступінь кандидата 

3858. Горда О. В. Методи та моделі розпізнання дефекту типу "тріщина" на 

цифрових зображеннях в оптичному діапазоні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Горда Олена Володи-

мирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2012-6102 А] УДК 004.383.3 

3859. Іскренко Ю. Ю. Метод та засоби організації передавання мультимедій-

ного трафіку в безпроводових широкосмугових мережах : автореф. дис. на здобуття 

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

ти" / Іскренко Юрій Юрійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4891 А] 

 УДК 004.383.3:004.75 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь доктора 

3860. Маєвський Д. А. Теоретичні основи та технологія оцінювання і забезпе-

чення надійності динамічних інформаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Андрійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (37 назв). — 100 пр. — [2012-5041 А] УДК 004.4.052 

На ступінь кандидата 
3861. Бражник Д. О. Моделі та методи підвищення стійкості до перешкод в 

оптичних системах ідентифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Бражник Дмитро Олександрович ; 

Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(24 назви). — 100 пр. — [2012-4715 А] УДК 004.452.2 

3862. Гришанович Т. О. Ефективні алгоритми на арифметичних графах : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. 

основи інформатики та кібернетики" / Гришанович Тетяна Олександрівна ; НАН 

України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 

— К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — 

[2012-7734 А] УДК 004.422.613 

3863. Зелінський А. Я. Інформаційне та програмне забезпечення структурного 

синтезу мікроелектромеханічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Зелінсь-

кий Андрій Ярославович. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(26 назв). — 100 пр. — [2012-3983 А] УДК 004.414.2:004.942 

3864. Комар М. П. Інтелектуальна інформаційна технологія виявлення і кла-

сифікації атак на інформаційні телекомунікаційні мережі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Комар Миро-

слав Петрович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл. табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 150 пр. — [2012-7550 А] УДК 004.492.3 

3865. Кубицький В. І. Методи та засоби завадостійкого кодування інформації 

в комп'ютерних системах на основі кодів Лагранжа : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Кубицький Валерій Іванович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (33 назви). — 100 пр. — [2012-6517 А] УДК 004.415.3 

3866. Куланов В. О. Методи та засоби розробки відмовостійких систем на 

ПЛІС з автоматно-мовною диверсністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Віталій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т", [Нац. аеро-

косм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6981 А] УДК 004.436.2.052 

3867. Кущ С. О. Методи мультиваріантної реалізації компонентів комп'ю-

терних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Кущ Сергій Олександрович ; 

Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 120 пр. — [2012-5003 А] УДК 004.415:621.3.049.77 

3868. Малий О. Ю. Математичне та лінгвістичне забезпечення автоматизації 

написання програм восьмирозрядних мікроконтролерів : автореф. дис. на здобуття 

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

робіт" / Малий Олександр Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Запоріз. нац. 

техн. ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 150 пр. — 

[2012-7289 А] УДК 004.4 

3869. Малюга А. В. Інформаційна технологія оцінки якості освіти вищого вій-

ськового навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Малюга Андрій Вячеславович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5055 А] УДК 004.45:[378:355.231 

3870. Мурад Алі Абас. Квантові моделі обчислювальних процесів для тесту-

вання цифрових систем на кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Мурад Алі Абас ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 

(12 назв). — 120 пр. — [2012-6558 А] УДК 004.415.53 

3871. Перепелиця І. Д. Моделі та методи статичного аналізу асинхронних сис-

тем обробки інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Перепелиця Іван Дмитро-

вич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 

(6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4060 А] УДК 004.414.23 

3872. Пономарьова О. А. Методи та засоби підвищення ефективності інкліно-

метричних перетворювачів спеціалізованої комп'ютерної системи орієнтації бурово-

го інструмента : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Пономарьова Олена Анато-

ліївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт."]. 

— Одеса, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2012-4571 А]

 УДК 004.45:622.24.05 

3873. Хапов Д. В. Синтез моделей оцінювання розвитку та інвестиційної при-

вабливості регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Хапов Денис Вікторович ; Херсон. нац. техн. 

ун-т. — Херсон, 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-5953 А] УДК 004.4:[332.146:330.322 

3874. Хряпкін О. В. Моделі та методи синтезу інформаційних та технічних за-

собів системи навчання фахівців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Хряпкін Олександр Володимирович ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2012-3917 А] УДК 004.415.2 

004.6 Дані 

На ступінь доктора 

3875. Шаховська Н. Б. Організація просторів даних у складних інформа-

ційних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Шаховська Наталія Богданівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (55 назв). 

— 100 пр. — [2012-5419 А] УДК 004.65 

На ступінь кандидата 

3876. Богомолов С. В. Високолінійні аналогові пристрої на базі двотактних 

структур для багаторозрядних аналого-цифрових систем : автореф. дис. на здобуття 

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

ти" / Богомолов Сергій Віталійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2012-6821 А]

 УДК 004.67 

3877. Воропаєва С. Л. Комп'ютеризована система моніторингу джерел ульт-

рафіолетового випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Воропаєва Світлана 

Львівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-5563 А] УДК 004.6:621.384.4 
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3878. Гапон Д. А. Методи та засоби підвищення якості функціювання автома-

тичного частотного розвантаження енергосистеми в аварійних режимах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. систе-

ми та компоненти" / Гапон Дмитро Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. 

політехн. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-6091 А] УДК 004.67:621.316.726 

3879. Іляш Ю. Ю. Методи та засоби адаптивного стиснення інформаційних 

потоків на основі рекурентних кодових послідовностей : автореф. дис. на здобуття 

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

ти" / Іляш Юрій Юрійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-

силя Стефаника]. — Тернопіль, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (16 назв). — 150 пр. — [2012-4887 А] УДК 004.627+004.415 

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

На ступінь доктора 

3880. Рассомахін С. Г. Теорія і технології реалізації елементів сучасних кому-

нікаційних протоколів фізичного і канального рівнів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Геннадійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 31 с. : іл. — Біблі-

огр.: с. 24—27 (38 назв). — 100 пр. — [2012-4255 А] УДК 004.728 

3881. Шматков С. І. Методи та моделі організації часопараметризованих па-

ралельних процесів в адаптивних обчислювальних мережах : автореф. дис. на здо-

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

Сергій Ігорович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 38 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 31—36 (48 назв). — 100 пр. — [2012-5445 А] 

 УДК 004.75:004.451.2 

На ступінь кандидата 

3882. Андреєв О. В. Методи оцінювання характеристик нестаціонарного тра-

фіку в локальних комп'ютерних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Олександр Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6403 А] УДК 004.732 

3883. Кадигроб С. В. Управління системою технічного обслуговування у бага-

тоелементній мережі міського водопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Кадигроб 

Сергій Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-4896 А] 

 УДК 004.7:628.1 

3884. Климов І. М. Методи та моделі моніторингу і оптимізації ризиків над-

звичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

[спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Климов Ілля Миколайо-

вич ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4929 А] УДК 004.75:303.6 

3885. Крижановська Г. О. Модель і метод врахування тяжіння при реалізації 

концепції мереж доступу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Крижановська Ганна Олексан-
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дрівна ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій, [Одес. держ. акад. холоду]. — К., 

2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6395 А] 

 УДК 004.725.5 

3886. Кроніковський Д. О. Автоматизоване управління технологічними об'єк-

тами з використанням багатопараметричних регуляторів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керуван-

ня" / Кроніковський Дмитро Олегович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (31 назва). — 120 пр. — [2012-6212 А] 

 УДК 004.7 

3887. Муранов А. С. Методи диференційованого обслуговування інформацій-

но-комунікаційних систем із гарантованим сервісом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Му-

ранов Андрій Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6297 А] УДК 004.7 

3888. Нагурний О. О. Методи ідентифікації аномальних станів комп'ютерної 

мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Нагурний Олександр Олександрович ; Держ. 

екон.-технол. ун-т трансп., [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-

огр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2012-5763 А] УДК 004.7.052.32 

3889. Рибка С. В. Подавлення завад зі змінними характеристиками у багатока-

нальних модемах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Рибка Сергій Володимирович ; 

Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7088 А] УДК 004.7:519.87 

3890. Су Цзюнь. Методи і засоби кодування та передачі даних в безпровідних 

сенсорних мережах на основі модулярної арифметики : автореф. дис. на здобуття 

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

ти" / Су Цзюнь ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-5310 А] УДК 004.75 

3891. Ширмовська Н. Г. Методи та засоби комп'ютеризованого діагностуван-

ня передаварійних та аварійних станів квазістаціонарних об'єктів управління : авто-

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

системи та компоненти" / Ширмовська Надія Геннадіївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, 

[Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-5436 А] УДК 004.75 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

3892. Винокурова О. А. Гібридні еволюційні адаптивні вейвлет-нейро-фаззі-

системи для динамічного аналізу даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Винокурова Олена 

Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 31—37 (75 назв). — 100 пр. — [2012-6433 А] УДК 004.891.032.26 

На ступінь кандидата 

3893. Гофман Є. О. Методи побудови дерев розв'язків в інтелектуальних сис-

темах діагностування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Гофман Євгеній Олександро-
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вич ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Х., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5582 А] 
 УДК 004.89 
3894. Данченко А. Л. Інформаційна технологія моніторингу якості освітніх ре-

сурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 
"Інформ. технології" / Данченко Алла Леонідівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Схід-
ноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—22 (26 назв). — 100 пр. — [2012-6466 А] УДК 004.89:37.014.6 

3895. Землянський О. М. Моделі та еволюційні методи оптимізації структури 
систем пожежного моніторингу будівель і споруд : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Землянський Олек-
сандр Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв 
Чорнобиля М-ва надзв. ситуацій України]. — К., 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (19 назв). — 150 пр. — [2012-6156 А] УДК 004.89:614.842.4 

3896. Лебьодкіна А. Ю. Методи та моделі прискореної нейромережевої об-
робки даних у розподіленому обчислювальному середовищі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інте-
лекту" / Лебьодкіна Алла Юріївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-5688 А] 

 УДК 004.89 
3897. Лещинська І. О. Алгебрологічні моделі структур природної мови та їх 

застосування в системах штучного інтелекту : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Лещинсь-
ка Ірина Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-7575 А] УДК 004.8 

3898. Мирошник О. М. Моделі і методи визначення адекватності вартості та 
безпекових характеристик житла у багатоповерхових будинках : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мирош-
ник Олег Миколайович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Акад. пожеж. безпеки ім. Ге-
роїв Чорнобиля МНС України]. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5081 А] УДК 004.896:332.812 

3899. Юрченко К. М. Адаптивні технології в системах навчання та оцінюван-
ня рівня професійної підготовленості працівників оперативно-рятувальної служби : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Юрченко Костянтин Миколайович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Акад. 
пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля М-ва надзв. ситуацій України]. — Черкаси, 
2012. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2012-5468 А] УДК 004.89:614.841.4 

3900. Юрченко Ю. Б. Метод і засоби багатоярусного апаратно-синхро-
нізованого мажоритування бортових цифрових обчислювальних систем ракетно-
космічної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 
[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Юрченко Юрій Борисович ; 
Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2012. — 24 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7199 А] УДК 004.89:629.78 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

3901. Білан С. М. Методологія формування клітинних автоматів для побудови 

високоефективних апаратно-програмних компонентів комп'ютерної обробки та роз-
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пізнавання зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Білан Степан Миколайович ; 

Нац. авіац. ун-т, [Держ. екон.-технол. ун-т трансп.]. — К., 2012. — 38 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 29—36 (79 назв). — 100 пр. — [2012-6062 А] УДК 004.9 

3902. Бісікало О. В. Інформаційна технологія образного аналізу тексту та син-

тезу структурно-функціональних моделей системи обробки природномовного кон-

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

форм. технології" / Бісікало Олег Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Він-

ниця, 2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (62 назви). — 100 пр. — [2012-

6820 А] УДК 004.912 

3903. Котовський В. Й. Комплексна технологія неінвазивних досліджень 

стану організму людини на основі інтеграції інфрачервоної термографії та  

транскутанної киснеметрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.13.09 "Мед. і біол. інформатика та кібернетика"  / Котовський Віталій 

Йосипович ; НАН України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Міжнар. 

наук.-навч. центр інформ. технологій і систем, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (48 назв). — 

100 пр. — [2012-4968 А] УДК 004.9:616-073 

3904. Луцький М. Г. Методологія інформатизації науково-технічного супро-

воду експлуатації авіаційної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / 

Луцький Максим Георгійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. авіац. 

ун-т]. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (44 назви). — 100 пр. — 

[2012-4035 А] УДК 004.9:629.735.08 

3905. Львов М. С. Теоретичні основи побудови систем комп'ютерної матема-

тики навчального призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Львов 

Михайло Сергійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Херсон. 

держ. ун-т]. — К., 2012. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30. — 100 пр. — [2012-5703 А]

 УДК 004.9:519.7 

3906. Миргород В. Ф. Математичні моделі процесів керованої зміни стану си-

лових і енергетичних установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Миргород Володимир 

Федорович ; Нац. металург. акад. України, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (62 назви). — 100 пр. — 

[2012-7029 А] УДК 004.942 

3907. Павленко В. Д. Методи та інструментальні засоби інформаційної тех-

нології діагностування на основі моделей Вольтера : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Данилович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2012. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 33—40 (72 назви). — 100 пр. — [2012-7066 А] УДК 004.93'11:681.5.015.52 

3908. Рязанцев О. І. Інформаційні технології забезпечення екологічної і техно-

генної безпеки промислового регіону : (Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк) : авто-

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

логії" / Рязанцев Олександр Іванович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т 

ім. В. Даля]. — Херсон, 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34 (47 назв). — 100 пр. 

— [2012-5863 А] УДК 004.92 
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3909. Стеценко І. В. Петрі-об'єктне моделювання систем : автореф. дис. на 

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

ценко Інна Вячеславівна ; НАН України, М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем, [Ін-т пробл. мат. 

машин і систем]. — К., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (38 назв). — 135 пр. 

— [2012-4394 А] УДК 004.94:519.876.5 

На ступінь кандидата 

3910. Баєв О. Ю. Комп'ютерне моделювання і обчислювальні методи спектро-

скопії потужних джерел випромінювання на базі методу поглиначів : автореф. дис. 

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

обчисл. методи" / Баєв Олександр Юрійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4409 А]

 УДК 004.942+519.6 

3911. Біляєва К. О. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при 

інвестуванні в інноваційні проекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Біляєва Катерина Олександрівна ; 

Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-4696 А] УДК 004.942 

3912. Гілета І. В. Інформаційна технологія проектування полос газетних ви-

дань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Ін-

форм. технології" / Гілета Іван Васильович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2012. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6773 А] 

 УДК 004.915 

3913. Головко О. В. Моделі та методи обробки і передачі цифрової фото- та 

відеоінформації для прийняття рішень в автоматизованих інформаційних системах : 

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

технології" / Головко Олексій Володимирович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Херсон, 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2012-6453 А] УДК 004.93/.94 

3914. Ємельянова Н. Ю. Інформаційна технологія підтримки прийняття рі-

шень в процесі моніторингу транспортування рідкого чавуну : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Ємелья-

нова Наталія Юріївна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Херсон, 

2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-6883 А] УДК 004.942:622.692 

3915. Каграманян О. Г. Моделі факторизації інформації на основі мульти-

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

моделювання та обчисл. методи" / Каграманян Олександр Георгійович ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

150 пр. — [2012-4895 А] УДК 004.94 

3916. Карпінський В. М. Методи та апаратно-програмні засоби моделювання 

відбору інформації в безпровідних мережах давачів систем електропостачання : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моде-

лювання та обчисл. методи" / Карпінський Володимир Миколайович ; Тернопіл. нац. 

техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(31 назва). — 150 пр. — [2012-4914 А] УДК 004.94:621.39 

3917. Киркач К. В. Математичне моделювання перехідних процесів у нелі-

нійних електромеханічних системах операційним методом S-перетворень : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання 

та обчисл. методи" / Киркач Катерина Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т", [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-6178 А] УДК 004.942:621.3 

3918. Краснопольська Ю. О. Моделі, методи та інформаційна технологія рі-

шення задач моніторингу температурних параметрів процесу вирощування моно-

кристалів арсеніду галію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Краснопольська Юлія Олексіївна ; Кременчуц. 

нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5671 А] 

 УДК 004.942:548.52 

3919. Куницька С. Ю. Метод та засоби синтезу швидкодіючих арифметичних 

пристроїв на основі позиційних систем числення : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Куницька Світлана Юріївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4508 А] 

 УДК 004.942:519.876.5 

3920. Лук'яненко Т. В. Моделі та інформаційна технологія формування стра-

тегії управління розвитком соціально-економічних систем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Лук'яненко 

Тетяна Вікторівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Луган. нац. 

аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Кременчук (Полтав. 

обл.), 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5031 А]

 УДК 004.9:330.111.66 

3921. Мусійовська М. М. Інформаційна технологія тоновідтворення в корот-

ких фарбодрукарських системах послідовної структури : автореф. дис. на здобуття 

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

Мар'яна Михайлівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-7045 А] УДК 004.925 

3922. Олексів М. В. Способи та засоби ідентифікації об'єктів за їх силуетами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ю-

тер. системи та компоненти" / Олексів Максим Васильович ; Нац. ун-т "Львів. по-

літехніка". — Львів, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2012-6575 А] УДК 004.93'1 

3923. Поліщук М. Б. Інформаційна технологія розроблення когнітивних моде-

лей освоєння знань з комп'ютерних наук для вищих професійних училищ : автореф. 

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

логії" / Поліщук Марія Богданівна ; Укр. акад. друкарства, [Н.-д. вироб. центр стра-

тег. дослідж. еко-біо-техн. систем]. — Львів, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-7079 А] УДК 004.9 

3924. Рябушенко А. В. Системне моделювання задач портфельного інвесту-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Сис-

тем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Рябушенко Андрій Віталійович ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 29 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 22—25 (27 назв). — 100 пр. — [2012-5862 А] УДК 004.942+336.764/.767 

3925. Тищенко М. А. Тривимірна реконструкція людського обличчя в задачах 

ідентифікації особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Тищенко Максим Анатолійо-
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вич ; НАН України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — 

К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4096 А] 

 УДК 004.932 

3926. Юр Т. В. Моделі і методи спектрального аналізу технічного стану вузлів 

газотурбінних двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Юр Тетяна Василівна ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Х., 2012. — 19 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4183 А] 

 УДК 004.93:621.433-135 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

3927. Валуєв Ю. Б. Формування системи процесно-функціонального управ-

ління промисловим підприємством із зовнішньо-економічним напрямком діяльності: 

теорія і методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Валуєв Юрій Борисович ; НАН України, 

Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2012. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 26—31 (49 назв). — 100 пр. — [2012-4728 А] УДК 005.3:339.944 

3928. Войтко С. В. Управління розвитком наукомістких підприємств : автореф. 

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

п-вами" / Войтко Сергій Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— К., 2012. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—25 (50 назв). — 100 пр. — 

[2012-4752 А] УДК 005.936.3 

3929. Георгіаді Н. Г. Інтегровані системи управління економічним розвитком 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Георгіаді Неллі Георгіївна ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 49 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—46 (94 назви). — 100 пр. — [2012-3954 А] УДК 005.591.452:621 

3930. Залуніна О. М. Системно-теоретичні засади ознакового економічного 

простору будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Залуніна Ольга Михайліна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 

(36 назв). — 100 пр. — [2012-6153 А] УДК 005.52:69 

3931. Колосок В. М. Методологія розвитку стратегічного управління великими 

промисловими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Колосок Валерія Михайлівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. 

— 37 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 (43 назви). — 100 пр. — [2012-4954 А]

 УДК 005.21:334.716 

3932. Полянська А. С. Розвиток промислових підприємств на засадах ситуа-

ційного управління: теорія та методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Полянська Алла Сте-

панівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. 

— Івано-Франківськ, 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—40 (73 назви). — 

100 пр. — [2012-6606 А] УДК 005.34:334.716 

3933. Сердюк В. М. Управління стратегічним розвитком машинобудівних під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 
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"Економіка та упр. п-вами" / Сердюк Віра Миколаївна ; Класич. приват. ун-т, [Донец. 

нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (51 назва). 

— 100 пр. — [2012-7644 А] УДК 005.21:621 

На ступінь кандидата 

3934. Артищук І. В. Формування системи управління ризикозахищеністю тор-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Артищук Ірина Володимирівна ; Центр. 

спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-6405 А] УДК 005.334:658.6 

3935. Бабій І. В. Організаційно-економічний механізм реструктуризації в ан-

тикризовому управлінні підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бабій Ірина Віталіївна ; 

Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-4325 А] УДК 005.591.4 

3936. Балла І. В. Дорадча діяльність у розвитку орендних земельних відносин 

в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Балла Інна 

Володимирівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-6365 А] УДК 005.572:631.11.02 

3937. Барташевська Ю. М. Інвестиційні ризики та шляхи їх мінімізації на 

машинобудівному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Барташевська Юлія Миколаївна ; 

Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-4676 А] 

 УДК 005.334:330.322:621 

3938. Башинська М. І. Організаційно-економічний механізм розвитку інфор-

маційної інфраструктури підприємств в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Башинська 

Марина Ігорівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Укр. 

держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі]. — Одеса, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4326 А] 

 УДК 005.72:004.7 

3939. Бєляєва С. В. Обґрунтування операційних рішень при реалізації конку-

рентної стратегії підприємств легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бєляєва Світ-

лана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2012-4419 А]

 УДК 005.21:675/678 

3940. Бичков О. О. Забезпечення стійкого розвитку підприємств в умовах не-

стабільного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бичков Олександр Олексійович ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2012-4690 А] УДК 005.412 

3941. Бойченко К. С. Менеджмент стратегічних намірів підприємства з ураху-

ванням ризиків : (за матеріалами харч. п-в Київ. регіону) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бойчен-
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ко Катерина Степанівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-4330 А] УДК 005.3:005.334 

3942. Бокань О. А. Формування та розвиток диверсифікації промислових під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Бокань Олександр Анатолійович ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6824 А] УДК 005.591.61:334.716 

3943. Болгаров О. Д. Методи та моделі управління державною програмою ін-

форматизації України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Болгаров Олександр Дмитрович ; До-

нец. держ. ун-т упр., [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. 

— Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-4708 А] УДК 005.8:004](477) 

3944. Бондар А. В. Управління цінністю проектів лізингу морських суден : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проек-

тами та прогр." / Бондар Алла Віталіївна ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2012. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4204 А] 

 УДК 005.8:339.187.6:656.6 

3945. Воліков В. В. Оцінка інтелектуального потенціалу підприємства : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та 

упр. п-вами" / Воліков Володимир Володимирович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-4441 А]

 УДК 005.336.4 

3946. Гайдабрус Б. В. Управління проектами та програмами підвищення 

IT-готовності підприємств енергетичного машинобудування : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / 

Гайдабрус Богдан Володимирович ; Донец. держ. ун-т упр., [Сум. держ. ун-т]. — 

Донецьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 

100 пр. — [2012-6764 А] УДК 005.8:004.4:621 

3947. Гарматій Н. М. Удосконалення управління процесами реалізації інвес-

тиційних проектів : (на прикл. п-в системи телекомунікацій) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Гарматій Наталія Михайлівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Терно-

піль, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-4289 А] УДК 005.8:330.341.1 

3948. Глущенко О. М. Управління логістичною системою автомобілебудівних 

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

"Економіка та упр. п-вами " / Глущенко Олена Миколаївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2012-6097 А]

 УДК 005.932:656.13 

3949. Голишева Є. О. Організаційно-економічні засади управління споживчим 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Голишева Євгенія Олексіїв-

на ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-6780 А] УДК 005.336.4:005.93 

3950. Головач О. В. Формування стратегії розвитку підприємств в умовах по-

даткового реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Головач Олександр Володимирович ; 

НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [ПВНЗ "Донец. ун-т економіки та права"]. — 

Донецьк, 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3955 А]

 УДК 005.412:336.221 

3951. Горбатовська Н. В. Управління організаційним розвитком промислових 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Горбатовська Наталія Валентинівна ; Сум. держ. ун-т, 

[ПВНЗ "Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т"]. — Суми, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5581 А] УДК 005.7:334.716 

3952. Гордієнко Т. В. Антикризовий механізм управління результативністю 

акціонерних товариств будівельної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Гордієнко Тетяна 

Володимирівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2012-6789 А] 

 УДК 005.332.8:334.722.8:69 

3953. Гриньов А. М. Використання компетентнісного підходу у менеджменті 

знань працівників підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Гриньов Антон Михайлович ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6795 А] УДК 005.336.5 

3954. Грищенко О. Ф. Обґрунтування маркетингових інноваційних рішень на 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Грищенко Олена Федорівна ; Сум. 

держ. ун-т. — Суми, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2012-6796 А] УДК 005.591.6:334.716 

3955. Даниленко В. А. Економічна стійкість промислових підприємств в умо-

вах ринкової невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Даниленко В'ячеслав Анатолійо-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-4815 А] УДК 005.52:334.716 

3956. Завер В. Б. Методи та моделі ідентифікації конфігурації проектів реін-

жинірингу систем пожежогасіння гірських лісових масивів : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Завер 

Володимир Богданович ; М-во надзв. ситуацій України, Львів. держ. ун-т безпеки 

життєдіяльн. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 

150 пр. — [2012-6479 А] УДК 005.8:614.842 

3957. Защук М. С. Управління інноваційним розвитком торговельного підп-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Защук Марина Сергіївна ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2012. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 160 пр. — [2012-4862 А] 

 УДК 005.591.6:658.8 

3958. Зоря С. П. Формування конкурентних стратегій аграрних підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Зоря Світлана Петрівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4873 А] УДК 005.21:631.14 
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3959. Караченцева К. О. Антикризове регулювання ринку робочої сили : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Караченцева Катерина Олександрівна ; Н.-д. центр індустр. 

пробл. розв. НАН України. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-4910 А] УДК 005.334:331.5 

3960. Карлова Г. І. Управління ризиками в інноваційній діяльності підп-

риємств туристської сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. на-

ук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Карлова Ганна Іванівна ; Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-6926 А] УДК 005.334:338.48 

3961. Кізло М. В. Формування та економічне оцінювання систем контролю 

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

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кізло Марта Володимирівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3995 А] УДК 005.935 

3962. Коваленко В. М. Використання нематеріальних резервів підвищення 

конкурентоспроможності машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ковален-

ко Володимир Миколайович ; Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Дніпро-

петровськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2012-3999 А]

 УДК 005.332.4:331.101.262 

3963. Ковнеров А. В. Формування механізму управління сталим розвитком 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Ковнеров Антон Вікторо-

вич ; М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — 

Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-6388 А] УДК 005.32:631.11 

3964. Ков'ях Т. В. Управління розвитком підприємств роздрібної торгівлі : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Ков'ях Тетяна Вікторівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. 

— Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4944 А]

 УДК 005.3:339.37 

3965. Коєва Ж. В. Вертикальна інтеграція підприємств виноградарсько-вино-

робного підкомплексу АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коєва Жанна Василівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва, [Одес. нац. 

акад. харч. технологій]. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5647 А] УДК 005.591.452:663.25 

3966. Корнієнко О. В. Ефективність використання управлінського персоналу 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Корнієнко Олена Василівна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 

— 100 пр. — [2012-4010 А] УДК 005.95:334.716 

3967. Корсаков Д. О. Формування конкурентних переваг системи управління 

персоналом промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Корсаков Дмитро Олек-

сійович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-4964 А] УДК 005.95:334.716 
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3968. Котлярова В. Г. Логістичний підхід в управлінні вхідними матеріальни-

ми потоками коксохімічних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Котлярова Вікторія 

Григорівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Харків. нац. екон. ун-т]. 

— Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-6203 А]

 УДК 005.932:662.74 

3969. Кравчук В. І. Вдосконалення організації внутрішнього контролю в діяль-

ності підприємств поштового зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кравчук Валентина Іванівна ; 

Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2012-4015 А] УДК 005.935:656.801 

3970. Кретова А. Ю. Оцінювання ефективності діяльності промислового підп-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Кретова Анастасія Юріївна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва 

внутр. справ України]. — Луганськ, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-6211 А] УДК 005.951:005.585 

3971. Кругляк А. М. Антикризове управління діяльністю підприємств : (на 

прикл. машинобуд. п-в Запоріз. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кругляк Альберт Мико-

лайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6214 А]

 УДК 005.931.1:621 

3972. Кудлай В. О. Документаційне забезпечення системи управління якістю 

на промисловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 

соц. комунікацій : [спец.] 27.00.02 "Документознав., архівознав." / Кудлай В'ячеслав 

Олегович ; М-во культури України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — 

К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5676 А] 

 УДК 005.912:658.562 

3973. Куперман В. В. Оптимізація виробничої програми промислового підприємст-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Куперман Вікторія Володимирівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — 

Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-7276 А] УДК 005.51 

3974. Кушал І. М. Організаційно-економічний механізм прийняття стратегіч-

них рішень підприємствами машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кушал Ірина 

Миколаївна ; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-6226 А] УДК 005.53:621 

3975. Лазаренко Ю. О. Управління активізацією інноваційної діяльності 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лазаренко Юлія Олександрівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6526 А] 

 УДК 005.591.6:334-022.51 

3976. Лизньова А. Ю. Управління інтелектуальним капіталом персоналу на 

підприємствах машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лизньова Анжела Юріївна ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2012-5015 А] УДК 005.336.4:005.95 

3977. Літинська В. А. Управління кар'єрою персоналу на підприємствах ма-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Літинська Валентина Анатоліївна ; 

Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-5025 А] УДК 005.966:62 

3978. Марченко М. М. Формування і реалізація проектів розвитку підприємст-

ва: методичні та прикладні аспекти : (за матеріалами п-в м'ясоперероб. пром-сті Ук-

раїни) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Марченко Максим Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5064 А] УДК 005.8:[658:637.5](477) 

3979. Марченко Н. Я. Управління стратегічним потенціалом машинобудівних 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Марченко Наталія Ярославівна ; Тернопіл. нац. техн. 

ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-7020 А] УДК 005.21:621 

3980. Мацедонська Н. В. Управління підприємствами на ринку олійно-жиро-

вої продукції з використанням інформаційних та Інтернет-технологій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Мацедонська Наталя Вікторівна ; Чернігів. держ. технол. ун-т, [Вінниц. кооп. ін-т 

Укоопспілки]. — Чернігів, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2012-4530 А] УДК 005.3:665.3:004.738.5 

3981. Місько Г. А. Оцінювання економічної стратегії підприємств харчової 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Місько Ганна Анатоліївна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 

2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5093 А]

 УДК 005.21:664 

3982. Молодід О. О. Технологічна складова як основа економічної безпеки бу-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Молодід Олена Олексіївна ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архіт. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-6290 А] УДК 005.934:69 

3983. Назаренко А. С. Управління економічним потенціалом аеропортів : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Назаренко Аксенія Сергіївна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., 

[Нац. авіац. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 

— [2012-6307 А] УДК 005.336:656.71 

3984. Нечай О. О. Управління матеріальними потоками машинобудівного під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Нечай Олена Олександрівна ; Дніпропетров. ун-т 

ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-4354 А] УДК 005.932:621 

3985. Нечипорук С. В. Формування маркетингових стратегій підприємств го-

тельного господарства на основі інструментів контролінгу : автореф. дис. на здобут-
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тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нечи-

порук Станіслав Вікторович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2012. — 20 с. : іл. — Біблі-

огр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2012-5115 А] УДК 005.584:640.4 

3986. Осадчий О. Д. Організаційна регламентація міжкорпоративних відносин 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Осадчий Олексій Дмитрович ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад., [Херсон. держ. 

ун-т]. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-4235 А] УДК 005.35:631.145 

3987. Папіж Ю. С. Удосконалення управління ресурсним потенціалом вугільних 

шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Папіж Юлія Сергіївна ; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу, [Держ. 

ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-4058 А] УДК 005.4:622.33 

3988. Пецкович М. Д. Системи поточного контролювання діяльності промис-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пецкович Марія Дмитрівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(19 назв). — 100 пр. — [2012-4565 А] УДК 005.935 

3989. Прозорова Н. В. Економічний механізм функціонування логістичних си-

стем сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прозорова Наталя 

Володимирівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. 

ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-7324 А] УДК 005.932:631.11 

3990. Радіщук Т. П. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємст-

ва на засадах прогнозування кон'юнктури ринку автомобілебудування : автореф. дис. 

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

п-вами" / Радіщук Тамара Петрівна ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та 

права", [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4578 А] 

 УДК 005.342:629.33:338.12 

3991. Ралко О. С. Організаційний розвиток підприємства та критерії його ефек-

тивності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Ралко Олександра Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 130 пр. — [2012-6623 А]

 УДК 005.591.4:664 

3992. Рибалка П. М. Формування стратегії підприємства за його життєвим цик-

лом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Рибалка Павло Маркович ; Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда 

Нобеля. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-4583 А] УДК 005.21:621 

3993. Романенко М. В. Механізми проектно-орієнтованого управління в галузі 

охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Романенко Микола Володимирович ; 

Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-4372 А] УДК 005.8:614 
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3994. Русінко М. І. Ефективність управління трудовим потенціалом будівель-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Русінко Марина Іванівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-5860 А] 

 УДК 005.33:69 

3995. Савіцька Н. В. Управління креативним потенціалом промислових підп-

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

"Економіка та упр. п-вами " / Савіцька Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-6643 А] УДК 005.336:334.716 

3996. Свірська О. Б. Ринково-орієнтоване планування виробництва продукції 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Свірська Оксана Богданівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-4081 А] УДК 005.21:334.716 

3997. Семко І. Б. Моделі та методи управління ризиками портфелів проектів в 

енергетичній галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Семко Інга Борисівна ; Донец. держ. ун-т 

упр., [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21. — 100 пр. — [2012-6661 А] УДК 005.8:005.334:620.9 

3998. Скляр Л. Б. Організаційно-економічне забезпечення аналізу та діагнос-

тики екологічного управління підприємствами консервної промисловості : автореф. 

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

користування та охорони навколиш. середовища" / Скляр Лариса Борисівна ; НАН 

України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. акад. харч. техноло-

гій]. — Одеса, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2012-4600 А] УДК 005:502.17:664.8 

3999. Собчишин В. М. Логістичне управління закупівлями матеріально-тех-

нічних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Собчи-

шин Віталій Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полтав. 

держ. аграр. акад. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-4267 А] УДК 005.932:631.11 

4000. Столярська К. М. Стратегія управління персоналом підприємства зв'яз-

ку на засадах формування ключових компетенцій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Столярська 

Катерина Михайлівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 150 пр. — [2012-7658 А]

 УДК 005.95/.96:654 

4001. Стреблянська І. А. Рефлексивне управління процесами планування на 

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стреблянська Ірина Анатоліївна ; 

НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2012-7661 А] УДК 005.521:338.45 

4002. Струлєв О. О. Маркетингове управління об'єктами промислової нерухо-

мості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
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номіка та упр. п-вами" / Струлєв Олексій Олексійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-7662 А] УДК 005:658.2 

4003. Тітенко Л. В. Формування та оцінка ресурсів організацій споживчої коопе-

рації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Тітенко Людмила Валеріївна ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки 

"Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5333 А] УДК 005:334.735 

4004. Топій І. І. Розвиток антикризового управління на підприємствах : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та 

упр. п-вами" / Топій Ірина Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. 

— 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (24 назви). — 100 пр. — 

[2012-4102 А] УДК 005 

4005. Тупкало С. В. Процесно-орієнтоване управління підприємством: бізнес-

цільовий підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тупкало Сергій Віталійович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2012-7357 А] УДК 005.21 

4006. Федоряк Р. М. Наукові основи оцінки ефективності використання пер-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Федоряк Руслан Михайлович ; Київ. 

нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 112 пр. — [2012-3892 А] УДК 005.95 

4007. Холодницька А. В. Бюджетний метод управління сільськогосподарсь-

кими підприємствами та механізм його використання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Холод-

ницька Алла Вячеславівна ; Чернігів. держ. технол. ун-т, [Чернігів. держ. ін-т еконо-

міки та упр.]. — Чернігів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 

100 пр. — [2012-3909 А] УДК 005.21:631.1 

4008. Хомів О. В. Формування механізму економічної безпеки підприємств 

роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хомів Олена Володимирівна ; Центр. 

спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2012-3912 А] УДК 005.934:339.37 

4009. Цимбаленко Н. В. Формування системи управління людським капіталом 

підприємств легкої промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Цимбаленко Наталія 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7147 А] 

 УДК 005.95/.96:67(477) 

4010. Черкасова А. О. Управління капіталом акціонерного товариства : авто-

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

і кредит" / Черкасова Альона Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2012-7157 А] УДК 005.915:334.722.8 

4011. Швидкий Е. А. Інтелектуалізація управління нафтогазовими підприємст-

вами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
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номіка та упр. п-вами" / Швидкий Едуард Анатолійович ; Івано-Франків. нац. техн. 

ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-7764 А] УДК 005.336.4:622.32 

4012. Шевченко А. Т. Науково-методичні засади планування чисельності 

управлінського персоналу металургійного підприємства : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Шев-

ченко Артем Тарасович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Донбас. 

держ. техн. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5997 А] УДК 005.5:669 

4013. Шевченко В. В. Управління антикризовими перетвореннями підп-

риємств цукрової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шевченко Валентина Васи-

лівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-4155 А] УДК 005.41:664.1](477) 

4014. Шкромида Н. Я. Оцінювання економічного потенціалу промислових 

підприємств в ринковому середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шкромида Надія Ярославів-

на ; Хмельниц. нац. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 

Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-6013 А] УДК 005.336:334.716 

4015. Юдіна О. І. Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльнос-

ті з ресурсозбереження на підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Юдіна Олена Іванів-

на ; Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5462 А] УДК 005.342 

4016. Юрченко Ю. О. Управління інтелектуальним капіталом будівельних пі-

дприємств в умовах інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Юрченко Юлія Олек-

сандрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2012-7379 А] УДК 005.336.4:624 

4017. Якименко О. В. Управління інноваційним розвитком промислових підп-

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

"Економіка та упр. п-вами " / Якименко Олександр Васильович ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6398 А] 

 УДК 005.591.6:334.716 

4018. Ярошевська О. В. Розвиток стратегічного управління на промислових 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Ярошевська Оксана Володимирівна ; Класич. приват. 

ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-4197 А] УДК 005.21 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 

4019. Дядюра К. О. Розвиток наукових основ ефективного використання тех-

ніко-економічної інформації для забезпечення якості складних виробів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, 
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сертифікація та метрол. забезп." / Дядюра Костянтин Олександрович ; Київ. нац. ун-т 

технологій та дизайну, [Сум. держ. ун-т]. — К., 2012. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—33 (45 назв). — 100 пр. — [2012-6474 А] УДК 006.83:621.717-112.6 

На ступінь кандидата 

4020. Власюк Я. М. Вдосконалення засобів і нормативної документації для 

метрологічного забезпечення вузлів обліку природного газу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та 

метрол. забезп." / Власюк Ярослав Михайлович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т наф-

ти і газу. — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(32 назви). — 100 пр. — [2012-4745 А] УДК 006.91:681.121.08 

4021. Дерев'янко В. І. Розробка науково-методичних засад удосконалення сис-

теми стандартів на круглі та пиляні лісоматеріали : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

забезп." / Дерев'янко Віктор Іванович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Держ. 

п-ві "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" М-ва 

екон. розв. і торгівлі України]. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(25 назв). — 100 пр. — [2012-4820 А] УДК 006.78.013:674.06 

4022. Кисилевська А. Ю. Удосконалення національної нормативної бази на 

лікувальні води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

[спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Кисилевська 

Альона Юріївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Держ. установа "Укр. НДІ мед. реабілі-

тації та курортології М-ва охорони здоров'я України"]. — Одеса, 2012. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 110 пр. — [2012-6179 А] 

 УДК 006.44:615.327 

4023. Малишкіна К. С. Моделі та методи оцінювання показників якості на-

вчального процесу ВНЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Малишкіна Кате-

рина Сергіївна ; М-во екон. розв. і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метроло-

гії", [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-7585 А] УДК 006.83:378.014.6 

4024. Мартинович Н. В. Метод вимірювання твердості води за параметрами 

імітансу та його метрологічне забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Мартинович Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. 

— 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2012-5061 А] 

 УДК 006.82:621.1.033 

4025. Середюк Д. О. Удосконалення методів та пристроїв забезпечення оціню-

вання відповідності засобів для обліку природного газу : автореф. дис. на здобуття 

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

метрол. забезп." / Середюк Денис Орестович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу. — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). 

— 100 пр. — [2012-5262 А] УДК 006.91:681.122 

4026. Шенгур С. В. Методи та засоби оцінювання точності вимірювань харак-

теристик випадкових кутів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Шенгур Світлана 

Віталіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. авіац. ун-т]. — К., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (24 назви). — 100 пр. — [2012-7440 А] 

 УДК 006.91:519.2 
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008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 

4027. Герчанівська П. Е. Культурологічно-релігієзнавчі виміри української 

народної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культурології : 

[спец.] 26.00.04 "Укр. культура" / Герчанівська Поліна Евальдівна ; М-во культури 

України, Харків. держ. акад. культури. — Х., 2012. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—36 

(50 назв). — 100 пр. — [2012-4775 А] УДК 008:27](=161.2) 

4028. Станіславська К. І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури: 

типологія та специфіка функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Станіславська Катери-

на Ігорівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — 

К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 (68 назв). — 100 пр. — [2012-5298 А] 

 УДК 008:79.038.6 

На ступінь кандидата 

4029. Грушко Е. А. Феномен маргінальності в західноєвропейській культурі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія 

й історія культури" / Грушко Елла Анатоліївна ; М-во культури України, Нац. акад. 

керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-7507 А] УДК 008:316.344.7](4-15) 

4030. Заєва Л. І. Музей сучасного образотворчого мистецтва як елемент місь-

кої культурної інфраструктури : (на прикл. діяльн. одес. недерж. худож. галерей) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія 

й історія культури" / Заєва Любов Іванівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 

[Одес. нац. політехн. ун-т]. — Сімферополь, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-5615 А] УДК 008:[069:7] 

4031. Комарніцький І. О. Соціокультурні виміри гостинного сервісу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія й 

історія культури" / Комарніцький Ігор Олегович ; М-во культури України, Київ. нац. 

ун-т культури і мистецтв. — К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-7551 А] УДК 008:640.412.069.6 

4032. Кузьо О. З. Культурологічні виміри державної культурної політики 

України кінця ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Кузьо Ольга Зіновіївна ; 

М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6980 А] 

 УДК 008-027.21(477)"19/20" 

4033. Луценко Н. А. Творчість особистості як основа культури : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія 

культури" / Луценко Наталя Анатоліївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. 

— Сімферополь, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-4519 А]

 УДК 008:7.071](477) 

4034. Норманська Ю. В. Семіотика культури повсякденності народів Криму : 

(на прикл. гастроном. культури) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. куль-

турології : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Норманська Юлія Вікторів-

на ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. — 20 с. — Біблі-

огр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2012-4546 А] УДК 008+392.81](477.75) 
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4035. Романчишин В. Г. Гуманітарне знання як чинник становлення ціннісно-

смислових концептів української культурологічної думки 70—90-х років ХХ століт-

тя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 

"Теорія й історія культури" / Романчишин Василь Григорович ; М-во культури Украї-

ни, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2012-7636 А] УДК 008(477)"1970/1990" 

4036. Тимошенко М. О. Міжнародні гуманітарні стратегії в сучасній Україні 

як системний культуротворчий феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Тимошенко Мак-

сим Олегович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. 

— К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6696 А] 

 УДК 008(477) 

4037. Ткаченко Н. О. Масова культура в Україні: тенденції та закономірності 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.12 

"Українознавство" / Ткаченко Надія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7671 А] 

 УДК 008-027.37(477) 

4038. Яромчук В. В. Синтез мистецтв мультимедіа в контексті сучасних 

практик культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології  : 

[спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Яромчук Вадим Віталійович ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-7394 А] УДК 008-027.21 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь доктора 

4039. Гранчак Т. Ю. Бібліотека в системі політичної комунікації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Кни-

гознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Гранчак Тетяна Юріївна ; НАН України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2012. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 

та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2012-6458 А] УДК 02:[32:316.77 

На ступінь кандидата 

4040. Гавриш Н. Б. Формування корпоративних бібліотечно-інформаційних 

ресурсів як складової інформаційної інфраструктури фармацевтичної галузі Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій  : 

[спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав."  / Гавриш Наталія 

Борисівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Х., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-4760 А] УДК 026.06:615 

4041. Лесюк О. В. Бібліотечно-інформаційний сегмент комунікаційного сере-

довища митної справи України: стратегії формування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліоте-

кознав., бібліографознав." / Лесюк Ольга Василівна ; М-во культури України, Харків. 

держ. акад. культури. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2012-5013 А] УДК 02:339.543(477) 

4042. Патрикей С. А. Становлення та розвиток бібліографії історико-геогра-

фічних регіонів України (20-ті роки ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., 

бібліографознав." / Патрикей Світлана Анатоліївна ; НАН України, Нац. б-ка Украї-
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ни ім. В. І. Вернадського, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. — Біблі-

огр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5155 А] 

 УДК [025.5:908](477)"18/20" 

4043. Петрова М. В. Управління формуванням електронних бібліотечно-ін-

формаційних ресурсів (кінець ХХ ст. — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографоз-

нав." / Петрова Мілена Валентинівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-

надського. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-5163 А] УДК 025.5:004](477)"19/20" 

4044. Плитус О. С. Роль товариства "Рідна школа" у книжковому русі Галичи-

ни кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / 

Плитус Олександра Семенівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадсь-

кого, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4567 А] 

 УДК 002.2:061.2](477.83.86)"18/19" 

4045. Рабчун О. С. Родова книгозбірня Урбановських та Стажинських як об'єкт 

історико-книгознавчого дослідження (ХІХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., біб-

ліографознав." / Рабчун Оксана Станіславівна ; НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-4075 А] УДК 025.171 

06 Організації загального типу 

061 Організації та інші типи об'єднань 

На ступінь кандидата 

4046. Акуленко Л. В. Застосування механізмів співробітництва в Європейській 

політиці сусідства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Акуленко Любов Володимирівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-5487 А] УДК 061.1ЄС:341.232 

4047. Соколюк Ю. О. Діяльність Науково-консультаційної ради Народного 

комісаріату земельних справ УСРР (1927—1930) з розвитку сільськогосподарської 

дослідної справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Соколюк Юлія Олександрівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5890 А] 

 УДК 061.1:349.414:[63:001.891](477)"1927/1930" 

069 Музеї. Виставки 

На ступінь кандидата 

4048. Принь М. О. Охорона, вивчення і використання пам'яток історії та куль-

тури на Донеччині та Луганщині в 20-х — на початку 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'ятко-

знав." / Принь Марина Олегівна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та 

культури. Центр пам'яткознав. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-5841 А] УДК 069+351.853](477.61/.62)"1920/1930" 
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4049. Ярема-Винар О. С. Західноєвропейські гобелени ХVІ—ХІХ ст. у колек-

ції Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків : (технологія 

вир-ва, способи реставрації, збереження та музеєфікації) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'яткознав." / Ярема-

Винар Ольга Степанівна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та куль-

тури, Центр пам'яткознав. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 120 пр. 

— [2012-6030 А] УДК 069.51:745.52(4-15)"15/18"](477-25) 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

4050. Борець А. А. Публіцистика Петра Стебницького: проблема держави та 

нації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 

[спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Борець Андрій Анатолійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2012. — 20 с. — Біблі-

огр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-4711 А] УДК 070(477)(091) 

4051. Вільчинський О. К. Преса Тернопільщини 1985—1991 років: структур-

но-змістовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко-

мунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Вільчинський Олек-

сандр Казимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Тер-

нопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2012-4740 А] УДК 070(477.84)"1985/1991" 

4052. Гаврилова Я. Л. Мовностилістичні засоби впливу на аудиторію : (на ма-

теріалах преси Півдня України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

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

лова Яна Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, 

[Херсон. держ. ун-т]. — К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2012-6444 А]

 УДК 81'27:070(477.7) 

4053. Кияшко Ю. П. Комунікаційні аспекти організації відеоряду в сучасному 

інформаційному телемовленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 

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

Павлівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-7540 А] УДК 070:316.774 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

4054. Білогур В. Є. Динаміка змін світоглядних орієнтацій студентів у транс-

формаційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Білогур Влада Євгеніїв-

на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 35 с. — Бібліогр.: с. 31—32 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-6371 А] УДК 140.8-057.875 

4055. Буяк Б. Б. Світоглядна складова у політичній освіті та вихованні молоді: 

функціональний потенціал та перспективи його використання : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Буяк 

Богдан Богданович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 32 с. 

— Бібліогр.: с. 24—29 (43 назви). — 100 пр. — [2012-7473 А] 

 УДК 140.8+37.013.73 
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4056. Доннікова І. А. Соціальна самоорганізація як об'єкт філософсько-куль-

турологічного аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 

спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Доннікова Ірина Анатоліївна ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33. — 

100 пр. — [2012-6873 А] УДК 141.7 

4057. Залужна А. Є. Життєвий світ людини як смисловий універсум культури: 

морально-естетичні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 

наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Залужна Алла Євгенівна ; М-во 

культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, [Нац. ун-т вод. госп-ва 

та природокористування]. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (34 назви). — 

100 пр. — [2012-7530 А] УДК 130.2 

4058. Капічіна О. О. Музичний семіозис ХХ століття як естетичний феномен : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естети-

ка" / Капічіна Олена Олексіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу-

ганськ, 2012. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. — [2012-7739 А] 

 УДК 111.852:78.01]"19" 

4059. Линовицька О. В. Освітня парадигма відповідальності: філософське 

осмислення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 

[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Линовицька Олеся Вікторівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (22 назви). — 

100 пр. — [2012-7576 А] УДК 1:37 

4060. Марченко О. В. Освітній простір у культурі пізнього модерну: трансфор-

мації та тенденції розгортання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філо-

соф. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Марченко Олена Вікторівна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28. — 

100 пр. — [2012-5727 А] УДК 1:37.013](4+477)"18/19" 

4061. Прокопенко В. В. Пайдейя Платона : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Прокопенко Воло-

димир Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 29 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 22—24. — 100 пр. — [2012-6613 А] УДК 141.5(38) 

4062. Соболевська О. К. Взаємодія мистецтва і дійсності в культурі Срібного 

віку: філософсько-антропологічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / 

Соболевська Олена Костянтинівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28. — 100 пр. — 

[2012-4266 А] УДК 130.2:7.036 

4063. Теліженко Л. В. Постнекласична модель цілісної людини : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, 

філософія культури" / Теліженко Людмила Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-

надського, [Центр гуманіт. освіти НАН України]. — Сімферополь, 2012. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2012-2909 А] УДК 141.319.8 

4064. Тополь О. В. Філософія похилого віку: екзистенційний та соціокультур-

ний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 

"Соц. філософія та філософія історії" / Тополь Ольга Володимирівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 23—28 (50 назв). — 100 пр. 

— [2012-7354 А] УДК 141.7-053.9 

4065. Уваркіна О. В. Націотворчий потенціал української освіти в умовах гло-

балізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.10 
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"Філософія освіти" / Уваркіна Олена Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: 

с. 25—29. — 100 пр. — [2012-6710 А] УДК 1:37](477) 
4066. Фатхутдінова О. В. Правова освіта як чинник формування організацій-

ної свідомості особистості: теоретико-методологічний контекст : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / 
Фатхутдінова Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 
36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). — 100 пр. — [2012-6344 А] 

 УДК 1:37.013.74:34 
4067. Цимбал Т. В. Феномен еміграції: досвід філософської рефлексії : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філо-
софія та філософія історії" / Цимбал Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук 
України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т"]. — К., 
2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33. — 150 пр. — [2012-4622 А] 

 УДК 1:316.3]:314.15 
4068. Черепанова С. О. Культуротворчий потенціал філософії освіти: особис-

тість — наука — мистецтво : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Черепанова Світлана Олександрівна ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 
Франка]. — К., 2012. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — [2012-5401 А] 

 УДК 140.8:37 

На ступінь кандидата 

4069. Акімова О. А. Філософська рефлексія ідеї університету в сучасному сус-
пільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 
"Філософія освіти" / Акімова Олена Андріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. полі-
техн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—18 (34 назви). — 100 пр. — 
[2012-7401 А] УДК 101.1:378.4 

4070. Бандурка А. С. Ціннісні засади та операційні принципи мультикульту-
ралізму : (аспект філософії культури) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Бандур-
ка Анна Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т 
внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2012-5503 А] УДК 130.2 

4071. Беженарь О. П. Естетичний ідеал як чинник формування особистості: 
соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія освіти" / Беженарь Ольга 
Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-6366 А] УДК 124.4:159.923.2 

4072. Бець С. М. Смак і мода: соціокультурний і праксеологічний контексти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філо-
соф. антропологія, філософія культури" / Бець Світлана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7457 А] УДК 130.2:7.011 

4073. Бобловський О. Ю. Міжкультурна взаємодія в умовах глобалізації: фі-
лософсько-культурологічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Боб-
ловський Олександр Юрійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. 
нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Х., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15. — 100 пр. — [2012-4701 А] УДК 130.121 
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4074. Бугайов В. І. Історико-філософський аналіз символічних формацій в 

глобальному цивілізаційному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Бугайов Василь Іванович ; Держ. 

закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2012-4719 А] УДК 1(091) 

4075. Бурік М. Л. Філософська реконструкція проблеми тілесності в соціокуль-

турному вимірі модерну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ.  

наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Бурік Марина Леонідівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Украї-

ни]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4725 А]

 УДК 130.2:17.022.1 

4076. Бурмаченко К. Ю. Поетика постмодерного мистецтва Умберто Еко : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естети-

ка" / Бурмаченко Кирило Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (10 назв). — [2012-6759 А] 

 УДК 111.852:82.09 

4077. Васик Г. В. Екстатичність у західноєвропейській та японській екзистен-

ційній філософії: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Васик 

Ганна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4331 А] УДК 141.32 

4078. Войнаровська Л. І. Антропоціннісний зміст філософсько-економічного 

знання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Фі-

лософ. антропологія, філософія культури" / Войнаровська Людмила Іванівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т обдаров. дитини Нац. акад. пед. наук України]. 

— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 1 20 пр. — [2012-7413 А]

 УДК 111.32:[141.319.8:33] 

4079. Гнатів З. Я. Біблійні мотиви в українській культурі як предмет соціаль-

но-філософської рефлексії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Гнатів Зоряна Яросла-

вівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6378 А]

 УДК 130.2:316.3](477) 

4080. Гольд О. Ф. Американізація як конвергентний процес в релігійному житті 

сучасності: соціально-філософський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Гольд 

Ольга Феліксівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-6783 А] УДК 141.4:316.347(73) 

4081. Гончаров Г. М. Аскеза як духовно-соматична практика людини : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. 

антропологія, філософія культури" / Гончаров Геннадій Миколайович ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. держ. акад. фіз. культури]. — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4208 А] УДК 141.319.8+130.2 

4082. Горохолінська І. В. Феномен релігії в системі аксіологічних ідей Канта: 

логіка становлення та шляхи історичних рецепцій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Горохолінська Іри-

на Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-6104 А] УДК 141.4:2-1 
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4083. Дункевич С. Г. Сучасна сценічна хореографія в культурі України: філо-

софський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Дункевич Світлана Георгіївна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). 

— 100 пр. — [2012-4837 А] УДК 130.2:792.8](477) 

4084. Духовна-Кравченко О. С. Взаємозв'язок патріотизму та національної 

ідеї у становленні сучасної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Духовна-Крав-

ченко Олеся Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4838 А] 

 УДК 1:316.3 

4085. Зайченко О. Г. Рольова гра як феномен культури : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культу-

ри" / Зайченко Олена Георгіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. 

— 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — 100 пр. — [2012-6481 А] УДК 130.2 

4086. Застольська В. В. Масова культура як чинник формування ціннісно-

нормативних уявлень в українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.12 "Українознавство" / Застольська Веро-

ніка Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6154 А] УДК 130.2:316.32(477) 

4087. Захарова С. О. Людиновимірність дизайнерської діяльності : (соц.-філо-

соф. контекст) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Захарова Світлана Олександ-

рівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2012. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 120 пр. — [2012-6155 А] УДК 141.7:7.012 

4088. Зіганшина Л. О. Світоглядні засади вчення Порфирія Іванова : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філосо-

фії" / Зіганшина Лариса Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 

2012. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4867 А]

 УДК 141.43 

4089. Ігнатенко І. В. Філософсько-антропологічний вимір феномена самотнос-

ті: від модерну до постмодерну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-

соф. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Ігнатенко 

Ірина Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-4883 А] УДК 141.319 

4090. Іштван І. О. Артикуляція як позиційне висловлювання в дискурсивному 

просторі риторики культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Іштван Інга Олек-

сіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-4219 А] УДК 130.2 

4091. Кобилкін Д. С. Естетичний простір метафори релігійної комунікації : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.08 "Естети-

ка" / Кобилкін Дмитро Сергійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 

Луганськ, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6500 А]

 УДК 111.852:[81'373.612.2:2] 

4092. Коваль Т. В. Страх старості як чинник буття сучасної людини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антро-
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пологія, філософія культури" / Коваль Тетяна Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-

лодимира Даля, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Луганськ, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2012-6503 А] УДК 130.2+141.319.8 

4093. Колотова О. О. Ідея "дзеркала" в естетичному дискурсі та художній твор-

чості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.08 "Ес-

тетика" / Колотова Оксана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чер-

нігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-4955 А] УДК 111.852:7 

4094. Конончук С. Г. Політична антропологія Йоана Солсберійського: істори-

ко-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ.  

наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Конончук Світлана Григорівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-5658 А] УДК 1(091) 

4095. Корбуш Ю. О. Філософсько-релігійні та освітні погляди українських 

мислителів у діаспорі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Корбуш Юрій Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 17 c., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-4961 А] УДК 141.4(=161.2) 

4096. Кривенко Ю. І. Глобалізаційний контекст міграційних процесів в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Кривенко Юлія Іванівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4502 А] 

 УДК 1:314.15](477) 

4097. Кузьміченко І. О. Креативна діяльність як спосіб інкультурації людини 

в сучасний соціум : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Кузьміченко Інна 

Олегівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2012-6520 А] УДК 130.2+141.319.8 

4098. Лазуріна Н. П. Громадянська компетентність особистості: соціально-

філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Лазуріна Наталія Петрівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 120 пр. — [2012-5007 А] УДК 141.7:316.61 

4099. Левченко А. В. Організації українського козацтва ХVІ—ХVІІІ ст. як 

чинник державотворення: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія істо-

рії" / Левченко Андрій Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, 

[Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-5011 А] УДК 141.7:[94:355](477)"15/17" 

4100. Мавріна Г. О. Туризм як культурна практика в контексті масової куль-

тури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 26.00.01 

"Теорія й історія культури" / Мавріна Ганна Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2012-6257 А]

 УДК 130.2:379.83 

4101. Мазоренко М. О. Феномен мас-медіа в культурному просторі інформа-

ційного суспільства: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філосо-

фія культури" / Мазоренко Марина Олегівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-
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роди, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка М-ва аграр. політики 

та продовольства України]. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-7421 А] УДК 130.2:316.774 

4102. Масалов О. Г. Соборність і цивілізація у філософсько-антропологічному 

вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 

"Філософ. антропологія, філософія культури" / Масалов Олексій Геннадійович ; Хар-

ків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-4232 А] УДК 141.319.8:130.2 

4103. Нерсесян Г. А. Перетворені форми в економічних та соціокультурних 

процесах суспільного відтворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Нерсесян Ген-

надій Арзуйович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2012-7605 А] УДК 141.7 

4104. Нікульчев М. О. Формування та соціально-філософські модифікації го-

ловних концептів філософії всеєдності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Нікульчев Микола Олек-

сандрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Донец. нац. ун-т]. — Х., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-5118 А] УДК 111.82 

4105. Пасько О. О. Взаємодія громадянського суспільства і держави в кон-

тексті модернізації українського соціуму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Пасько 

Оксана Олександрівна ; Донец. нац. ун-т, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Донецьк, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5154 А] 

 УДК 1:316.3](477) 

4106. Пашов Р. І. Бюрократія та бюрократизм в хронотопі освіти : (філософ. 

аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 

"Філософія освіти" / Пашов Ростислав Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. по-

літехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — 

[2012-7428 А] УДК 101.1:37.07 

4107. Пономаренко В. В. Культурно-історична концепція особистості в твор-

чості Е. В. Ільєнкова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Пономаренко Віталій Володимирович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-5836 А] УДК 130.2(47+57)(092) 

4108. Поправко О. В. Конструктивний потенціал свята як символічної форми 

культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 

"Філософ. антропологія, філософія культури" / Поправко Ольга Вікторівна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-4572 А] УДК 130.2:379.8 

4109. Прокопенко О. В. Онтологічні та аксіологічні аспекти філософської 

концепції Н. Гартмана : (іст.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Прокопенко Олексій 

Володимирович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Донбас. держ. 

пед. ун-т]. — Луганськ, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-5199 А] УДК 1(091) 

4110. Прудиус Р. Г. Образ людини у класичній та посткласичній філософських 

парадигмах: компаративний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Пру-

диус Роксолана Геннадіївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4254 А] УДК 141.319.8 

4111. Родічева І. С. Поняття "Пустота" у давньосхідній філософії як предмет 

компаративістського аналізу: шуньявада і даосизм : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Родічева Ірина 

Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6321 А] 

 УДК 114(510+540)"652" 
4112. Рудакова І. В. Соціально-філософський вимір феномена повсякденності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Рудакова Ірина Вікторівна ; Донец. нац. ун-т. — 

Донецьк, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5857 А]

 УДК 1:316.3 
4113. Салига І. О. Іван Франко про духовність як субстанційний чинник фор-

мування національної ідентичності українського народу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Салига Ірина 

Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2012-5871 А] УДК 1(477)(091) 

4114. Сідоріна Є. В. Ісихастський органон у побудові нової антропологічної 

стратегії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 

"Історія філософії" / Сідоріна Євгенія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка. — К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 120 пр. — [2012-5272 А]
 УДК 141.319.8:27-877.2 

4115. Слободян Р. Р. Роль самосвідомості в етногенезі : (соц.-філософ. аспект) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Слободян Роман Романович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Україники]. — Львів, 2012. — 16 с. — Біб-

ліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2012-5888 А] УДК 141.7:316.273 

4116. Смірнова Г. І. Естетика індійського храмового танцю. Традиція та су-

часність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 
"Естетика" / Смірнова Ганна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5889 А]

 УДК 111.852:[792.83:793.322](540) 

4117. Сулятицька Т. В. Міжкультурна взаємодія в інформаційному суспільст-

ві: комунікативний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Сулятицька 

Тетяна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4089 А] УДК 130.2 

4118. Терехова Л. В. Досвід духовного осягнення в містицизмі Пізнього Се-
редньовіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук  : 

[спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Терехова Любов Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. 

— [2012-5325 А] УДК 141.33"04/14" 

4119. Хвойницька Х. М. Легітимація природного права в Україні та європей-
ська юснатуралістична традиція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-

соф. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Хвойницька Христина Михайлівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2012-6348 А] УДК 1:340.12](477) 
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4120. Чекер Н. В. Проблема творчості в філософії М. О. Бердяєва : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філосо-

фії" / Чекер Наталія Валеріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", 

[Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Лу-

ганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5395 А]

 УДК 141.7 

4121. Чхеайло А. А. Феномен виживання: соціально-філософський аналіз : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Чхеайло Анна Андріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4630 А]

 УДК 1:316.3:[316.62 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

4122. Біла І. М. Психологія творчого конструювання в дошкільному віці : ав-

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

психологія" / Біла Ірина Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — 

[2012-4421 А] УДК 159.922.73 

4123. Завгородня О. В. Психологія художньо обдарованої особистості : (ген-

дерні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Завгородня Олена Василівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 38 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—35 (25 назв). — 100 пр. — [2012-4470 А] 

 УДК 159.923.38 

4124. Кікінежді О. М. Ідентифікація як соціально-психологічний феномен ди-

ференціації статі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кікінежді Оксана Михайлівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—41 

(44 назви). — 100 пр. — [2012-7264 А] УДК 159.922.1 

4125. Кривоконь Н. І. Соціально-психологічне забезпечення розвитку со-

ціальних послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Кривоконь Наталія 

Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. 

— 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35. — 100 пр. — [2012-4980 А] 

 УДК 159.9:364-7](477) 

4126. Кузікова С. Б. Психологічні основи становлення суб'єкта саморозвитку в 

юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кузікова Світлана Борисівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 44 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 37—40. — 100 пр. — [2012-4987 А] УДК 159.922.8 

4127. Лазуренко С. І. Психофізіологія моторних установок людини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.02 "Психофізіоло-

гія" / Лазуренко Сергій Іванович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28. — 100 пр. — 

[2012-6231 А] УДК 159.943.2 

4128. Міляєва В. Р. Психологічні основи розвитку фахової компетентності 

державних службовців у системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Міляєва 

Валерія Робертівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 43 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (39 назв). — 100 пр. — [2012-6282 А] 

 УДК 159.923.2:331.36:35.08 

4129. Мірошник З. М. Рольова структура особистості вчителя початкових кла-

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

та вік. психологія" / Мірошник Зоя Михайлівна ; Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Запоріжжя, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (40 назв). — 100 пр. — [2012-6286 А] УДК 159.923.2:373.3-051 

4130. Родіна Н. В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. пси-

хологія, історія психології" / Родіна Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (40 назв). — 

100 пр. — [2012-6631 А] УДК 159.9.019.4 

4131. Соловйов О. В. Психосемантична регуляція функціональних систем лю-

дини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.02 

"Психофізіологія" / Соловйов Олег Володимирович ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38. 

— 100 пр. — [2012-2899 А] УДК 159.91:612.821 

4132. Ставицька С. О. Генеза духовної самосвідомості юнацтва : автореф. 

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

хологія" / Ставицька Світлана Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

К., 2012. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—41. — 100 пр. — [2012-7109 А] 

 УДК 159.923.2 

4133. Чернобровкіна В. А. Психологія особистісної свободи в дорослому віці : 

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

вік. психологія" / Чернобровкіна Віра Андріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-

нова. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (31 назва). — 100 пр. — 

[2012-7370 А] УДК 159.922.62 

4134. Яланська С. П. Психологія розвитку творчої компетентності майбутніх 

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

"Пед. та вік. психологія" / Яланська Світлана Павлівна ; Нац. акад. пед. наук Украї-

ни, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—32. — 150 пр. — [2012-4191 А] УДК 159.954.4:378.22.015.311 

На ступінь кандидата 

4135. Бабаджанова А. Н. Соціокультурні та індивідуальні особливості розвит-

ку почуття гумору у старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Бабаджанова Анжела Нуріїв-

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

ім. Богдана Хмельницького, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Хмельниць-

кий, 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4324 А]

 УДК 159.922.7 

4136. Бабатіна С. І. Особливості темпоральності як індивідуальної властивості 

особистості студента : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Бабатіна Світлана Іванівна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-7452 А] УДК 159.922.6 
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4137. Білоусова Н. М. Психологічні чинники розвитку почуття власної гіднос-

ті у молодшому шкільному віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Білоусова Наталія Миколаївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6414 А] УДК 159.922.7 

4138. Бірюк О. О. Психологічні особливості професійної мотивації педагогіч-

них працівників загальноосвітніх навчальних закладів нового типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; 

екон. психологія" / Бірюк Олександр Олексійович ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки 

та права "Крок". — К., 2012. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. 

— [2012-7208 А] УДК 159.923.3:37-051 

4139. Богач О. В. Психологічні особливості прийняття рішень старшокласни-

ками в ситуаціях морального вибору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Богач Олена Володимирів-

на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка"]. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). 

— 100 пр. — [2012-4329 А] УДК 159.922.7 

4140. Гончарук Н. М. Формування комунікативних навичок розумово відста-

лих підлітків в умовах шкільної групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Гончарук Наталія Миколаївна ; 

Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-6100 А] УДК 159.922.76-056.313 

4141. Грицюк І. М. Психологічні особливості соціальних орієнтацій майбутніх 

фахівців соціономічних професій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Грицюк Ірина Михайлівна ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6463 А] 

 УДК 159.923:364-4 

4142. Дасюк Ж. М. Розвиток комунікативної компетентності вчителя у профе-

сійному спілкуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Дасюк Жанна Миколаївна ; Держ. прикор-

дон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмель-

ницького. — Хмельницький, 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-4817 А] УДК 159.923.2:316.77 

4143. Дмишко О. С. Психологічні детермінанти розвитку локус-контролю під-

літків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. 

та вік. психологія" / Дмишко Олександра Степанівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2012-6383 А] 

 УДК 159.947.3-053.6 

4144. Добрянський О. А. Формування психологічної готовності слідчих до 

професійної діяльності в екстремальних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умо-

вах" / Добрянський Олександр Анатолійович ; Держ. прикордон. служба України, 

Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмель-

ницький, 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-6869 А] УДК 159.9:343.1 
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4145. Драб Я. М. Психологічна підготовка оперативного персоналу електрое-

нергетичного підприємства до роботи в аварійних умовах : автореф. дис. на здобуття 

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

умовах" / Драб Ярослав Миронович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. 

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

2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6875 А] УДК 

159.9:658.3 

4146. Дубовий К. В. Психологічні умови розвитку комунікативних і когнітив-
них компонентів іншомовних здібностей студентів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Дубовий Кос-

тянтин Володимирович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикор-

дон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2012. — 16 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4338 А] УДК 159.928 
4147. Жарікова С. Б. Забезпечення психологічного здоров'я підлітків в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Жарікова Світлана Борисів-

на ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад."]. — 
Х., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-6145 А]

 УДК 159.922.8 

4148. Жванія Т. В. Емоційна готовність майбутніх психологів до профе-

сійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук  : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Жванія Тарас Валеріанович ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-6887 А] УДК 159.942.4-051 

4149. Карпюк Ю. Я. Вплив християнської моралі на ціннісно-орієнтаційну 

сферу молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Карпюк Юлія Ярославівна ; Держ. 

прикордон. служба України Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана 

Хмельницького, [Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефани-

ка"]. — Хмельницький, 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. 
— [2012-6172 А] УДК 159.922.73:27-42 

4150. Колісник О. Л. Психологічні особливості професійного реагування на 

дезінформацію співробітниками розвідувального органу Міністерства оборони Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Пси-

хологія діяльн. в особливих умовах" / Колісник Олег Леонідович ; Держ. прикордон. 
служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельниць-

кого. — Хмельницький, 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-4951 А] УДК 159.922:351.746(477) 

4151. Кононець М. О. Психологічні умови реалізації професійної етики підп-
риємцями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 

"Організац. психологія; екон. психологія" / Кононець Марія Олександрівна ; Нац. 

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

"Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2012-4957 А] УДК 159.92:174 

4152. Контни Уршуля. Психологічні механізми розвитку професіоналізму со-

ціального працівника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Контни Уршуля ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2012-6957 А] УДК 159.9:364-4 
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4153. Крицька А. М. Психолого-педагогічні умови розвитку професійної ком-

петентності майбутніх дизайнерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Крицька Альона Михайлів-

на ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5674 А] 

 УДК 159.922.6:[378.147:7.05 

4154. Лавриненко С. Л. Психологічні умови розвитку професіоналізму вчи-

телів гімназії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук  : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Лавриненко Світлана Леонідівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Держ. вищ. навч. закл. 

"Ун-т менедж. освіти"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-7277 А] УДК 159.947:373.011.3-051 

4155. Литвиненко Д. М. Психологічні умови професійної сумісності праців-

ників органів внутрішніх справ в адміністративній діяльності : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Лит-

виненко Дарина Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-4230 А] УДК 159.98:351.743(477) 

4156. Ляшко В. В. Передумови становлення індивідуального стилю трудової 

діяльності в учнів початкових класів допоміжної школи : автореф. дис. на здобуття 

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

Віталіївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2012. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(14 назв). — 140 пр. — [2012-7009 А] УДК 159.922.76-056.313 

4157. Мащенко О. П. Психологічні особливості формування стратегій оволо-

діння іноземною мовою майбутніми філологами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мащенко 

Олена Петрівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2012. — 16 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4351 А] 

 УДК 159.928:378.147:81'243 

4158. Мельник А. А. Розвиток соціального інтелекту дітей шкільного віку : 

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

вік. психологія" / Мельник Анастасія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 

— Х., 2012. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6272 А]

 УДК 159.922.72.072 

4159. Михайлова О. І. Особливості усвідомлення зрілою особистістю відхи-

лених життєвих альтернатив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Михайлова Оксана Іванівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5739 А] УДК 159.922.62 

4160. Мілушина М. О. Формування комунікативних диспозицій у осіб з об-

меженими фізичними можливостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мілушина Марина Олександ-

рівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6281 А] УДК 159.923:316.77]-056.26 

4161. Мітічкіна О. О. Соціально-психологічні чинники формування організа-

ційної культури у студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. 
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роботи" / Мітічкіна Ольга Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 

— Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-5749 А]

 УДК 159.9:378.035 

4162. Молчанова О. М. Психологічні особливості ґенези сумлінності особис-

тості в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Молчанова Оксана Миколаївна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5102 А] УДК 159.922.8 

4163. Мухіна А. Ю. Особливості статеворольової ідентичності розумово відс-

талих дівчат-підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Мухіна Анастасія Юріївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-5111 А] УДК 159.922.76-056.313-055..25 

4164. Наконечний І. Ю. Розвиток саморегуляції поведінки підлітків у процесі 

оволодіння бойовими мистецтвами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Наконечний Ігор Юрійо-

вич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5769 А] 

 УДК 159.923.2:796.85]-053.6 

4165. Нестеренко М. О. Психологічні особливості становлення гендерної іден-

тичності підлітків-вихованців школи-інтернату : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Нестеренко Мар-

гарита Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 21 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7054 А] УДК 159.923.2 

4166. Петренко М. В. Психологічні особливості мотивації просоціальної пове-

дінки в студентському віці : (на прикл. ставлення до донорства крові) : автореф. дис. 

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

гія" / Петренко Марія Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Х., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6593 А]

 УДК 159.922.27-057.875 

4167. Помилуйко В. Ю. Розвиток ініціативності майбутніх психологів у про-

цесі використання інтерактивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Помилуйко Віра 

Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. 

пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5191 А] УДК 159.922.6/.7 

4168. Приліпко О. Ф. Особливості формування авторитету військовослужбов-

ців Військової служби правопорядку Збройних сил України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особ-

ливих умовах" / Приліпко Олександр Федорович ; Держ. прикордон. служба України, 

Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмель-

ницький, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-7083 А] УДК 159.923:355.1 

4169. Пуляєвська М. Є. Психосемантика як чинник розробки психодіагностич-

них методик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 

"Заг. психологія, історія психології" / Пуляєвська Марина Євгенівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-6616 А] УДК 159.9.07 
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4170. Романова О. В. Гендерні особливості становлення "Я-концепції" мо-

лодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Романова Оксана Володимирівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К. 

2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-5234 А] УДК 159.922.6:316.346.2 
4171. Савін О. І. Внутрішньоособистісний конфлікт як чинник делінквентної 

поведінки неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Савін Олександр Іванович ; Вищ. навч. закл. 

"Ун-т економіки та права "Крок", [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України]. 
— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7333 А] 

 УДК 159.9.019.4-053.6 

4172. Сімко А. В. Корекція психомоторики дітей-олігофренів дошкільного віку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. 
психологія" / Сімко Алла Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-7343 А] УДК 159.922.76-056.313:159.943 

4173. Соловйова Л. І. Індивідуальні особливості розвитку вольової поведінки 
старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Соловйова Людмила Іванівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5891 А] УДК 159.947.3-053.4 

4174. Старинська Н. В. Особливості самоактуалізації майбутніх психологів в 
процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Старинська Наталія Володими-

рівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Донбас. держ. пед. ун-т]. — Х., 

2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7689 А]
 УДК 159.923 

4175. Сузікова О. Г. Психологічні особливості професійного становлення май-

бутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Сузікова Олена Геннадіївна ; Кла-

сич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2012-5906 А] УДК 159.9:378.147 

4176. Сулима К. В. Індивідуальні особливості проявів учбової активності у 

майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Сулима Ксенія Василівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти"]. — К., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-7114 А] УДК 159.923 

4177. Сухенко Я. В. Розвиток емпатії практичного психолога як чинник його 

саморегуляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук  : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Сухенко Яна Валеріївна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Нац. акад. пед. 

наук України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-5315 А] УДК 159.942:159.9.07-051 

4178. Терновська Д. Ю. Психологічні наслідки індивідуальної релігійності 
особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 

"Заг. психологія, історія психології" / Терновська Дар'я Юріївна ; Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4093 А] УДК 159.923:2 
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4179. Тімофєєв Ю. П. Психологічні чинники адаптації молодших офіцерів до 

діяльності в особливих умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Тімофєєв Юрій 

Полікарпович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України. — К., 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 120 пр. — [2012-2910 А] 

 УДК 159.938:355.085 

4180. Тригуб Г. В. Психологічні особливості оволодіння іноземною мовою лі-

ворукими дітьми молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Тригуб Галина 

Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7355 А]

 УДК 159.922.7-056.173:81'243 

4181. Тужеляк Н. М. Агресивність як детермінанта насильницької злочинної по-

ведінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 

"Юрид. психологія" / Тужеляк Наталія Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-6704 А] УДК 159.9:343.6 

4182. Хаірова С. І. Етнопсихологічні особливості впливу батьків на адаптивну 

поведінку дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук  : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Хаірова Селіме Іззетів-

на ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6347 А] УДК 159.922.4:159.922.7 

4183. Чагарна С. Є. Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери 

учіння у молодших школярів з порушеннями слуху : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чагарна Світ-

лана Євгеніївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Україн-

ки]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-7151 А] УДК 159.953.5-057.874-056.263 

4184. Чекстере О. Ю. Психологічні особливості децентрації дітей, залежних 

від комп'ютерно-ігрової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чекстере Оксана Юріївна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2012-4116 А] УДК 159.922.73:004 

4185. Чопик С. В. Рівень домагань як психологічна детермінанта особистісно-

го розвитку молодшого школяра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чопик Соломія Володимирів-

на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4629 А] УДК 159.922.7 

4186. Чорнописка О. П. Ціннісно-орієнтовані засади ставлення студентської 

молоді до дошлюбних сексуальних стосунків : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чорнописка Ок-

сана Петрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-5983 А] УДК 159.922.8:176 

4187. Шамриленко І. Г. Соціально-психологічна адаптація неповнолітніх за-

суджених в період підготовки до звільнення з місць позбавлення волі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / 
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Шамриленко Ірина Григорівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Нац. акад. внутр. 

справ, М-во внутр. справ України]. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-4142 А] УДК 159.9:34 

4188. Шевцова О. М. Розвиток професійної Я-концепції вчителів початкої 

школи в умовах інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шевцова Олена Ми-

хайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5423 А] 

 УДК 159.923.2:373.3-051 

4189. Шевченко О. В. Особливості соціальної адаптації дорослих з патологією 

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

психологія ; психологія соц. роботи" / Шевченко Оксана Валентинівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2012-5999 А] УДК 159.922.62:617.7 

4190. Якимчук І. П. Вплив мотивації на розвиток творчого мислення в підліт-

ковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 

"Пед. та вік. психологія" / Якимчук Ірина Павлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 

[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-5476 А] УДК 159.955-053.6 

4191. Яцків О. С. Психосоматичні розлади працівників ОВС: генезис та про-

філактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 

"Юрид. психологія" / Яцків Оксана Степанівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Нац. 

акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4198 А] УДК 159.9:351.74 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання.  

Методологія та логіка науки 

На ступінь доктора 

4192. Гоян І. М. Психологізм в західноєвропейській філософії ХІХ — початку 

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.05 

"Історія філософії" / Гоян Ігор Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: 

с. 25—28. — 120 пр. — [2012-4291 А] УДК 165.642(4)"18/19" 

На ступінь кандидата 

4193. Брязкун В. В. Віртуалізація свідомості: соціально-філософський аналіз : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Брязкун Валентина Вікторівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. 

— [2012-7212 А] УДК 165.12 

4194. Іванова Є. М. Методологічне обґрунтування концепцій соціальної роботи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.02 "Діалек-

тика та методологія пізнання" / Іванова Євгенія Михайлівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-4218 А] УДК 167.7:364 

4195. Легкун Т. В. Наукове та релігійне знання: методологічний досвід взає-

мовідношення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук  : 
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[спец.] 09.00.02 "Діалектика та методологія пізнання" / Легкун Тетяна Василівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5689 А] УДК 165.6 
4196. Мамедова Т. Е. Логіко-феноменологічний розгляд аргументації : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.06 "Логіка" / 
Мамедова Таміла Ельханівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 120 пр. — [2012-5719 А] 

 УДК 165.62:159.955.6 
4197. Матвієнко І. С. Філософське осягнення людини: інтегральний гуманізм 

Ж. Марітена та гуманістичний психоаналіз Е. Фромма : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Матвієнко 
Ірина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — [2012-6267 А] УДК 165.74 

4198. Павленко Л. А. Філософсько-релігієзнавчий аналіз свідомості у період 
соціальних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Павленко Людмила Анатоліївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. 
— [2012-4360 А] УДК 165.12:2:316.4 

4199. Піонтковська Т. В. Логіка в Острозькій та Замойській академіях (ХVІ—
ХVІІ ст.): компаративний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-
соф. наук : [спец.] 09.00.06 "Логіка" / Піонтковська Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. 
— [2012-6597 А] УДК 161/162"15/16" 

4200. Супрун Н. Т. Логіка як практична дисципліна в Київській духовній ака-
демії (1819—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.06 "Логіка" / Супрун Надія Тарасівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 120 пр. — [2012-7435 А]
 УДК 16:271.2-756(477-25)"1819/1920" 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь кандидата 
4201. Антемюк В. Д. Імідж політичної партії як відображення політичної сві-

домості сучасного українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Антемюк Віктор 
Дмитрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3925 А] УДК 17.022.1:329(477) 

4202. Торічний В. О. Вплив професійного іміджу прикордонників на забезпе-
чення їхньої особистої безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Торічний Ва-
дим Олександрович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. 
служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2012. — 16 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5932 А] УДК 17.022:356.13 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь доктора 
4203. Остащук І. Б. Сакральний символізм як феномен християнської комуні-

кації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.11 
"Релігієзнавство" / Остащук Іван Богданович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2012-7062 А] УДК 2-135 
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25 Релігії стародавнього світу. Другорядні 

культи та релігії 

На ступінь кандидата 

4204. Стратонова Н. О. Рефлексія трансформації дохристиянських світогляд-

них уявлень в літературних пам'ятках Київської Русі ХІ—ХІІІ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / 

Стратонова Наталія Олегівна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-7660 А] 

 УДК 257:821.09](477)"10/12" 

26 Іудаїзм 

На ступінь доктора 

4205. Швед З. В. Філософсько-релігієзнавчий аналіз свободи в іудаїзмі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігіє-

знавство" / Швед Зоя Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29. — 100 пр. — [2012-5420 А] УДК 123.1:26 

27 Християнство 

На ступінь кандидата 

4206. Іщук О. В. Церковні собори як суб'єкти інституційного розвитку автоке-

фального руху в Україні (1990—1993 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Іщук Ольга Віталіївна ; Нац. ун-т 

"Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-4893 А] УДК 271.222(477)"1990/1993" 

4207. Козловський І. А. "Церква Христова" (Church of Christ) в контексті рес-

тавраційного руху в християнстві: передумови виникнення, етапи розвитку і пробле-

ми сьогодення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.11 

"Релігієзнавство" / Козловський Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди. — К., 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. 

— [2012-6188 А] УДК 27-9"18" 

4208. Савчук О. І. Зародження та розвиток соціального вчення в українському 

греко-католицизмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Савчук Олег Ігорович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Ско-

вороди НАН України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника МОН України]. — 

К., 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2012-5865 А] УДК 271.4-9 

4209. Семенчук О. О. Православні священицькі родини Уманщини в суспіль-

но-політичному житті ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Семенчук Оксана Олександ-

рівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-7643 А] УДК 271.2-726.3-9(477.46)"18/19" 

4210. Скрипнікова С. В. Освітньо-виховний аспект соціальної доктрини Ка-

толицької церкви: структура, зміст, особливості реалізації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Скрипнікова 

Софія Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 16 с. — Біб-

ліогр.: 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5886 А] УДК 272/273-47 
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4211. Твердохліб Т. С. Науково-педагогічні ідеї та діяльність викладачів Київ-

ської духовної академії (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Твердохліб Тетяна Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковоро-

ди. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7667 А]

 УДК 271.2-756-051(477-25)"18/19" 

28 Іслам 

На ступінь кандидата 

4212. Заболотна Н. А. Політичні аспекти ісламу: основні етапи еволюції та су-

часні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Заболотна Наталія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-7418 А] УДК 141.4:28-12 

4213. Качан К. Є. Ісламський радикалізм: релігійно-політична сутність та форми 

прояву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.11 

"Релігієзнавство" / Качан Костянтин Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (30 назв). — 100 пр. — [2012-4483 А]

 УДК 28-1 

4214. Садов'як О. Д. Коран як сакральний текст релігії ісламу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / 

Садов'як Ольга Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 17 с. 

— Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2891 А] УДК 28-23 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук.  

Соціографія 

На ступінь доктора 

4215. Сащук Г. М. Політико-культурологічні детермінанти формування інфор-

маційного суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 

наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Сащук Ганна Миколаївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — 

100 пр. — [2012-5255 А] УДК 304.42:316.32](477) 

На ступінь кандидата 

4216. Овчиннікова Л. В. Локальна ідентичність як соціокультурний феномен: 

чинники формування та відтворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Овчиннікова Лілія Вале-

ріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-7612 А] УДК 303.094.4:316.334.55/.56 

4217. Фісенко Т. В. Соціальні Інтернет-мережі як феномен сучасного медіа-

середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 

[спец.] 27.00.07 "Соц. інформатика" / Фісенко Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(8 назв). — 110 пр. — [2012-5951 А] УДК 304.2:004.738.5 
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31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь кандидата 

4218. Жилєнкова М. М. Статистичне забезпечення моніторингу соціально-

економічного розвитку регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Жилєнкова Марина Михайлівна ; 

Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Держ. п-во 

"Наук.-техн. комплекс стат. дослідж."]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4854 А] УДК 311.312:332.1(477) 

4219. Жмайло М. А. Статистичне забезпечення регулювання ринку спожив-

чого кредитування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.10 "Статистика" / Жмайло Маргарита Андріївна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Донец. нац. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6148 А] 

 УДК 311.2:336.77 

4220. Кобилинська Т. В. Статистичне вивчення використання земельних ресу-

рсів регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.10 

"Статистика" / Кобилинська Тетяна Василівна ; Держ. служба статистики України, 

Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Наук.-техн. комплекс статист. дослідж.]. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6499 А]

 УДК 31:332.33 

314 Демографія. Вивчення народонаселення 

На ступінь кандидата 

4221. Раєвська Я. М. Особливості емоційної сфери підлітків з дистантних сімей : 

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

психологія; психологія соц. роботи" / Раєвська Яна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5850 А] УДК 314.622.4:159.923-053.6 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

4222. Зражевська Н. І. Феномен медіакультури у сфері соціальних комуніка-

цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук. із соц. комунікацій : 

[спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій"  / Зражевська Ніна Іванівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (44 назви). 

— 100 пр. — [2012-4475 А] УДК 316.77 

4223. Малес Л. В. Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія 

соціології" / Малес Людмила Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2012. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (34 назви). — 100 пр. — [2012-7288 А]

 УДК 316.7 

4224. Огаренко Т. О. Соціальний механізм регулювання правової системи 

українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : 

[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Огаренко Таїсія Олександрівна ; М-во 
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внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Класич. приват. ун-т]. — Х., 

2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — [2012-4356 А] 

 УДК 316.334.4(477) 

4225. Оксамитна С. М. Структурна зумовленість міжгенераційної соціальної 

мобільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.03 

"Соц. структури та соц. відносини" / Оксамитна Світлана Миколаївна ; НАН Украї-

ни, Ін-т соціології. — К., 2012. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—27 (32 назви). — 100 пр. 

— [2012-5126 А] УДК 316.444 

4226. Сорока Ю. Г. Соціальне сприйняття Іншого у полікультурному суспільст-

ві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Тео-

рія та історія соціології" / Сорока Юлія Георгіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-

зіна. — Х., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 (52 назви). — 100 пр. — [2012-7653 А]

 УДК 316.7 

4227. Яковенко А. В. Смисли життя як соціальна проблема в суспільстві, що 

глобалізується : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : 

[спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Яковенко Андрій В'ячеславович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 

Х., 2012. — 43 с. — Бібліогр.: с. 37—40 (40 назв). — 100 пр. — [2012-5477 А] 

 УДК 316.1 

На ступінь кандидата 

4228. Аксьонова В. І. Міжкультурна комунікація як фактор формування гло-

бального інформаційно-комунікативного простору : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Аксьонова Віра Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-7446 А] УДК 316.37:316.77 

4229. Батюк А. М. Соціальна технологізація спортивно-оздоровчих практик : 

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

галуз. соціології" / Батюк Алім Миколайович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-7454 А] 

 УДК 316.334.2:796.011 

4230. Біліченко О. С. Державне регулювання становлення та розвитку сільсь-

кої молоді в контексті національної антикризової політики : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Біліченко Олександр Степанович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Миколаїв. держ. 

аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4692 А] УДК 316.334.55:338.124.4](477) 

4231. Бондар Г. Г. Концептуалізація детермінації гендерної нерівності в ук-

раїнському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

[спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Бондар Габріела Георгіївна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2012-7463 А] УДК 316.346.2(477) 

4232. Брахман Г. О. Архітектонічне моделювання елементів ітеративності 

консолідації інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.07 "Соц. інформатика" / Брахман Гідеон Олександрович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-5527 А] УДК 316.77 



   

 
53 

4233. Брийовська І. Б. Крос-культурні відмінності ціннісних орієнтацій турець-

ких та українських працівників фармфірм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

ська Ірина Богданівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костю-

ка. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4716 А]

 УДК 316.6 

4234. Бурак О. С. Роль соціального Руху Гюлена у формуванні крос-культурного 

капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 

"Спец. та галуз. соціології" / Бурак Оксана Сергіївна ; М-во внутр. справ України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-5535 А] УДК 316.74:37 

4235. Віцько О. В. Профілактика наркотизму як соціальна технологія: регіональ-

ний рівень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 

"Спец. та галуз. соціології" / Віцько Олена Вікторівна ; М-во внутр. справ України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19. — 

100 пр. — [2012-5555 А] УДК 316.624:178.8 

4236. Гвоздецька Б. Г. Структурування та функціонування ідентичностей у 

пограничному просторі Карпатського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Гвоздецька Бог-

данна Григорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-7229 А]

 УДК 316.347(477.83) 

4237. Горбачова О. В. Протидія проявам ксенофобії органами внутрішніх справ 

України: соціально-технологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. соц. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Горбачова Ольга Вік-

торівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4334 А]

 УДК 316.647.5:351.74(477) 

4238. Губеладзе І. Г. Психологічні механізми трансформації соціальної іден-

тичності молоді сільського походження в міській спільноті : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія 

соц. роботи" / Губеладзе Ірина Гурамівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН Украї-

ни. — К., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4295 А]

 УДК 316.6-053.6 

4239. Гусак О. П. Зовнішньокомунікаційні стратегії кризового реагування ко-

мерційної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

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

Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2012. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 110 пр. — [2012-5587 А] УДК 316.77:659.4 

4240. Дмитрієнко К. В. Саморегуляція поведінки засуджених, схильних до сис-

тематичних порушень режиму утримання в місцях позбавлення волі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / 

Дмитрієнко Катерина Валеріївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України, [Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2012. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(5 назв). — 100 пр. — [2012-3968 А] УДК 316.62:343.8 

4241. Добровольська В. В. Керування документацією в органах управління 

культурою України: соціально-комунікаційний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.02 "Документознав., архівоз-
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нав." / Добровольська Вікторія Василівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. 

кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-4830 А] УДК 316.77:930.22 

4242. Дубовенко М. М. Інформаційна технологія дослідження Інтернет-залеж-

ності у користувачів соціальних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. і біол. інформатика та кібернетика" / Дубо-

венко Максим Миколайович ; НАН України, М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2012. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7520 А] 

 УДК 316.774:004.738.5+616.89 

4243. Ергемлідзе М. З. Громадянсько-політична ідентичність національних 

меншин в незалежній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-

соф. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Ергемлідзе Марина Закровна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-6139 А] УДК 316.347:323.15(477) 

4244. Засєкін А. А. Віртуальне спілкування як чинник особистісних змін сту-

дентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Засєкін Артур Анатолійович ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2012. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-5617 А] УДК 316.472.4:004.738.5 

4245. Землякова Т. А. Гендерний складник соціальних комунікацій: структура 

та функції : (на матеріалах друк. вид. України за 2008—2012 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та 

історія журналістики" / Землякова Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-6484 А] УДК 316.77:316.346.2 

4246. Зубарєва М. А. Антикризові PR-комунікації в газорозподільній галузі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.06 

"Приклад. соц.-комунікац. технології" / Зубарєва Марія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(5 назв). — 100 пр. — [2012-4299 А] УДК 316.774:659.4 

4247. Іванов О. В. Репрезентація зовнішньополітичних орієнтацій населення в 

публічній комунікації владних еліт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Іванов Олег Валерійович ; 

Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(9 назв). — 150 пр. — [2012-4876 А] УДК 316.77:316.344.42 

4248. Коловоротна О. В. Подолання тіньових практик в процесі надання подат-

кових послуг представникам малого та середнього бізнесу: соціологічний аспект : 

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

галуз. соціології" / Коловоротна Олена Валеріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запорі-

жжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-7549 А] 

 УДК 316.42 

4249. Литвин Є. П. Концептуалізація суб'єктності в соціологічній теорії дії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія 

та історія соціології" / Литвин Євгенія Петрівна ; НАН України, Ін-т соціології. — 

К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6997 А] 

 УДК 316.37 
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4250. Мамаєв Д. Ю. Гендерні стереотипи як чинник соціалізації студентів гу-

манітарних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Мамаєв Дмитро 

Юрійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-6541 А] 

 УДК 316.614.6:316.346.2]-057.875 

4251. Мирошкіна Н. В. Українська есеїстика як феномен соціальних комуні-

кацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 

[спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Мирошкіна Наталя Вікторівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2012. 

— 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 110 пр. — [2012-6276 А] 

 УДК 316.775.2:821.161.2-4.09 

4252. Мороз А. В. Інституційний та соціально-технологічний аспекти гендер-

них відносин в органах внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Мороз Алла 

Вікторівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. 

— 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5756 А] 

 УДК 316.346.2:351.741(477) 

4253. Мосьондз М. В. Конструювання практик соціальної інтеграції сучасної 

молоді в українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Мосьондз Марина Воло-

димирівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2012-7599 А] УДК 316.61-053.6 

4254. Назарко О. І. Якість загальної середньої освіти в сучасній Україні: соціо-

логічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук  : 

[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Назарко Ольга Іванівна ; М-во внутр. 

справ, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад."]. — Х., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5764 А] 

 УДК 316.1:373.5.014.6](477) 

4255. Павленко А. В. Футбольний імідж України: особливості формування та 

виявлення в сучасних вітчизняних ЗМІ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

гії" / Павленко Анастасія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики, [Сум. держ. ун-т]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-5140 А] УДК 316.774:796.322](477) 

4256. Пашкіна А. М. Психологічні особливості розвитку індивідуальних і гру-

пових організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психоло-

гія; екон. психологія" / Пашкіна Алла Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-4562 А] 

 УДК 316.62:352.075 

4257. Примак Ю. В. Соціально-психологічні механізми формування особистіс-

ної ідентичності підлітків у нуклеарній сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Примак Юлія Володимирівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [Черні-

гів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-6609 А] УДК 316.614.5:159.923.2 
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4258. Проценко О. О. Феномен підприємництва в аксіосфері суспільства : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. фі-

лософія та філософія історії" / Проценко Олександр Олександрович ; Донец. нац. ун-т, 

[Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Донецьк, 2012. 

— 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5846 А]

 УДК 316.334.23 

4259. Стрельнікова О. О. Інституціоналізація доброчинної діяльності в умо-

вах сучасного українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Стрельнікова Олена 

Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5306 А] УДК 316.354:364-787.26](477) 

4260. Тягло К. О. Сучасна українська література в репрезентації етнонаціо-

нальних ідентичностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Тягло Катерина Олександрівна ; НАН 

України, Ін-т соціології. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-6709 А] УДК 316.74:821.161.2'06 

4261. Франчук Ю. В. Особливості соціально-психологічної адаптації молодих 

сімей офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Франчук Юлія 

Вікторівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. служби 

України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2012. — 16 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2012-7129 А] УДК 316.6:351.746.1 

4262. Ханенко І. І. Соціально-психологічні особливості професійного зростан-

ня жінок-керівників у правоохоронних органах України : автореф. дис. на здобуття 

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

роботи" / Ханенко Ірина Іванівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Хар-

ків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-7132 А] 

 УДК 316.6:331.108.2-055.2:351.74(477) 

4263. Харченко В. Є. Соціально-психологічні чинники адаптації молоді до 

умов ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Харченко Вікторія 

Євгеніївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2012-3903 А] 

 УДК 316.62-053.67 

4264. Хитрош Л. В. Соціально-психологічні чинники суб'єктного самовизна-

чення студентської молоді в системі економічних відносин : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія 

соц. роботи" / Хитрош Любов Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України]. — Луганськ, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3907 А] 

 УДК 316.62-053.67:33 

4265. Ченбай Н. А. Соціокультурний вимір науково-технічного знання в ін-

формаційну епоху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ченбай Наталія Анатоліївна ; 

Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-5397 А] УДК 316.422.42:001.895 



   

 
57 

4266. Чувакова О. О. Технології інформаційної безпеки в системі соціальних 

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

[спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Чувакова Олександра Олегів-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2012-5409 А] 

 УДК 316.77-049.5 

4267. Швидка О. Б. Комунікаційне середовище: становлення та розвиток у 

добу інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Швид-

ка Олена Борисівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5421 А] УДК 316.77 

4268. Шевченко С. Л. Культурна дифузія ідентичностей у сучасному суспільст-

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

та галуз. соціології" / Шевченко Світлана Леонідівна ; НАН України, Ін-т соціології. 

— К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6001 А] 

 УДК 316.734 

32 Політика 

На ступінь кандидата 

4269. Бурейко Н. М. Політичні фактори реструктуризації сучасного іммігра-

ційного процесу в США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Бурейко Надія Миколаївна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-4435 А] УДК 32:314.15](73) 

4270. Вільчинська Н. Ю. Освітня політика Європейського Союзу: особливості 

формування та реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Вільчинська Наталія Юріївна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 

100 пр. — [2012-3944 А] УДК 32:37.014.5](4-6ЄС) 

4271. Завгороднюк М. О. Сучасні цивілізаційні процеси та їх вплив на станов-

лення ідентичності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Завгороднюк Марина Олексіївна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2012-6896 А] 

 УДК 32:316.42](477) 

4272. Пахомова Л. В. Трансформації політичної культури в умовах сучасної 

інформаційної революції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Пахомова Людмила Василівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4561 А] УДК 32.019.5:316.774 

4273. Радченко О. В. Роль Інтернет-комунікацій в політичній взаємодії в Украї-

ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "По-

літ. ін-ти та процеси" / Радченко Олег Віталійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-7326 А] УДК 32:316.77:004.738.5](477) 

4274. Сніжко А. С. Політична пропаганда як засіб формування громадської 

думки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "По-
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літ. культура та ідеологія" / Сніжко Андрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-5291 А] УДК 32.019.5 

4275. Хмельников А. О. Децентралізація як механізм модернізації політично-

го менеджменту на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Олександрович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-7137 А] УДК 32-027.21 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 

4276. Береза А. В. Ефективне урядування як чинник стабільності політичної 

системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 

"Політ. ін-ти та процеси" / Береза Анатолій Валентинович ; НАН України, Ін-т дер-

жави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 

(31 назва). — 100 пр. — [2012-6369 А] УДК 321.015 

4277. Неліпа Д. В. Системний аналіз як метод дослідження політики : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія 

політ. науки" / Неліпа Дмитро Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2012. — 39 с. — Бібліогр.: с. 34—36 (27 назв). — 100 пр. — [2012-5776 А] 

 УДК 321.01 

4278. Семенченко Ф. Г. Ціннісний вимір політичної діяльності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та проце-

си" / Семенченко Федір Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — 100 пр. — [2012-7338 А] 

 УДК 321.02:124.5 

4279. Ханстантинов В. О. Феномен толерантності в контексті політичної мо-

дернізації сучасної України: теоретичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Ханстан-

тинов Віталій Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чорномор. 

держ. ун-т ім. Петра Могили]. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33. — 100 пр. 

— [2012-4618 А] УДК 321.01:316.647.5](477) 

На ступінь кандидата 

4280. Антонова О. В. Політичні загрози стабільності нових демократій : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти 

та процеси" / Антонова Оксана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6805 А] 

 УДК 321.7.091.51 

4281. Безрук О. О. Політична мобільність в умовах демократичного транзиту в 

сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Безрук Олександр Олександрович ; Схід-

ноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 

Луганськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2012-4681 А] 

 УДК 321.7:316.444](477) 

4282. Була С. П. Теоретико-методологічний аналіз локальної демократії як 

умови та інструменту становлення консолідованої демократії в перехідних суспільст-

вах : (на прикл. України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
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[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Була Світлана Петрівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-4722 А] УДК 321.7(477) 

4283. Вегеш І. М. Проблема об'єктності людини у сучасних концепціях масо-

вого суспільства: політологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Вегеш Ігор Ми-

колайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. 

ун-т"]. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4733 А]

 УДК 321.01:316.325 

4284. Волянський В. В. Медіаполітика у демократичному суспільстві: сучасні 

тенденції та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Волянський Вадим Валерійо-

вич ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Одес. нац. акад. зв'язку ім.  О. С. Попова]. — 

Одеса, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7491 А] 

 УДК 321:316.77 

4285. Дереко В. Н. Воєнно-політичне рішення: політологічний аналіз : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти 

та процеси" / Дереко Владислав Наільович ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького, [Воєнно-дип. академія]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4823 А] УДК 321.01:355 

4286. Жуков С. В. Інституалізація правової держави як чинник політичної мо-

дернізації України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Жуков Сергій Вікторович ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16. — 

100 пр. — [2012-4856 А] УДК 321-048.35(477) 

4287. Кублік К. Ю. Політичні механізми взаємовідносин регіональних та міс-

цевих влад в умовах унітарної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Кублік Крістіна Юріїв-

на ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-6518 А] УДК 321.01 

4288. Лушагіна Т. В. Громада у вітчизняній політичній думці кінця ХІХ — 

початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Лушагіна Тетяна Вікторівна ; Чор-

номор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-7006 А] УДК 321.01"18/19" 

4289. Федорчук В. А. Політичний компроміс як ціннісна основа розвитку по-

літичної культури українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Федорчук Воло-

димир Антонович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-5362 А] УДК 321.01(477) 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь доктора 

4290. Торяник В. М. Політичний консумеризм у сучасному політичному про-

цесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 "По-

літ. ін-ти та процеси" / Торяник Володимир Миколайович ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 29 с. — Бібліогр.: с. 23—26. — 

100 пр. — [2012-2912 А] УДК 323.2 
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На ступінь кандидата 

4291. Лисенко Ю. В. Людина як об'єкт соціальної політики сучасної демокра-
тичної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук  : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Лисенко Юлія Віталіївна ; НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Центр перспектив. соц. дослідж. М-ва 
соц. політики України та НАН України]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2012-5018 А] УДК 323.2:316.334.3 

4292. Панухник Р. Г. Моделювання електорального вибору в умовах станов-
лення демократії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук  : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Панухник Руслана Геннадіївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). 
— 100 пр. — [2012-7068 А] УДК 324:321.7 

4293. Рева Т. С. Сучасний політичний екстремізм : (на прикл. Іспанії, Італії та 
Німеччини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Рева Тетяна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К. 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5217 А]
 УДК 323.2 

4294. Ткач В. Ф. Антитерористична політика: світовий і національний кон-
тексти : (на прикл. країн Центр. Азії, Росії та України) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Ткач 
Володимир Федорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Міжрегіон. акад. упр. 
персоналом]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — 
[2012-5336 А] УДК 323.26:323.28 

323/324(100-87) Внутрішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

4295. Волощук Ю. І. Суспільно-політична діяльність українців Румунії в умо-
вах постсоціалістичної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.05 "Етнополітол. та етнодержавознав." / Волощук Юлія 
Іванівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 
100 пр. — [2012-4755 А] УДК 323.1(498)(=161.2) 

4296. Стряпко А. Д. Роль творчої інтелігенції у процесах трансформації полі-
тичного режиму в Чехословаччині у другій половині XX століття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 
Стряпко Антоніна Дмитрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. вищ. навч. 
закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2012-2906 А] УДК 323.22(437)"1948/1992" 

4297. Трегуб О. І. Німецька національна ідентичність після Другої світової 
війни: чинники динаміки, ідеологічні та культурні кордони : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.05 "Етнополітол. та етнодержаво-
знав." / Трегуб Оксана Іванівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Ку-
раса, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(6 назв). — 100 пр. — [2012-4399 А] УДК 323.1(430)"19" 

4298. Ушакова Ж. С. Регіональна політика Італії в контексті розвитку проце-
сів європейського регіоналізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Ушакова Жанна Сергіївна ; Маріу-
пол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(14 назв). — 100 пр. — [2012-7761 А] УДК 323(450) 
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323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 

4299. Гулай В. В. Міжетнічна комунікаційна взаємодія у Західній Україні в 
роки Другої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
[спец.] 23.00.05 "Етнополітол. та етнодержавознав." / Гулай Василь Васильович ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка"]. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—34 (48 назв). — 100 пр. — [2012-6108 А]
 УДК 323.1(477.8)"1939/1945" 

4300. Дерев'янко С. М. Референдум як демократичний політичний інститут: 
світовий досвід і Україна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Дерев'янко Сергій Миронович ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 27—34 (61 назва). — 100 пр. — [2012-4821 А] УДК 324:321.7](477) 

На ступінь кандидата 

4301. Грицяк Д. І. Політико-правові засади мовної політики в Україні : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти 
та процеси" / Грицяк Денис Ігорович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4802 А]
 УДК 323.1:81'272](477) 

4302. Добржанська І. М. Порівняльний аналіз процесу формування та реаліза-
ції гендерної політики в Україні та Російській Федерації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Добр-
жанська Ірина Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2012-7242 А] 

 УДК 323-055.1/.3(477+470) 
4303. Коломоєць А. В. Символічне насилля у президентській виборчій кампа-

нії 2010 р. в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Коломоєць Анастасія Вікторівна ; Дніп-
ропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. 
— 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-6506 А] 

 УДК 324(477)"2010" 
4304. Круглашов А. А. Політичне маніпулювання у президентських виборчих 

кампаніях в Україні у 2004 та 2010 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Круглашов Андрій Анатолі-
йович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2012-6973 А] УДК 324(477)"2004/2010" 

4305. Маркітантов В. Ю. Регіональні політичні еліти України: порівняльний 
аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Маркітантов Вадим Юрійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2012-6543 А]
 УДК 323.39(477) 

4306. Мелеганич Г. І. Реалізація етнонаціональної політики в контексті розбу-
дови громадянського суспільства в Україні : (на прикл. Закарпат. обл.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та проце-
си" / Мелеганич Ганна Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. вищ. навч. 
закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2012-5072 А] УДК 323.15(477.87):316.3 
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4307. Мельничук Н. Б. Макросоціальні фактори формування образу політич-

ного лідера в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Мельничук Наталія Борисівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5076 А] УДК 323.2:316.46](477) 

4308. Семенець-Орлова І. А. Концептуальні засади державної сімейної полі-

тики: теоретико-практичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Семенець-Орлова Інна 

Андріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6659 А] УДК 323.3:[364.6:316.362](477) 

4309. Черепченко О. О. Соціально-економічний вимір трансформації політич-

ної системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Черепченко Олександр Олександрович ; 

Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-7763 А] УДК 323.2(477) 

4310. Шатун В. Т. Інформаційна політика України як детермінанта формуван-

ня громадської думки у сфері євроатлантичного співробітництва : автореф. дис. на 

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

Шатун Володимир Тимофійович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Мико-

лаїв, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-4148 А] 

 УДК 323.019.51:316.774](477) 

325 Заселення вільних територій. Колонізація 

На ступінь кандидата 

4311. Мачітідзе І. Ю. Інтеграція українських іммігрантів в Іспанії та Португа-

лії в контексті міграційної політики Європейського Союзу : автореф. дис. на здобут-

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

глобал. розв." / Мачітідзе Іванна Юріївна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, 

[Донец. нац. ун-т]. — Миколаїв, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6547 А] УДК 325.54(460+469)(=161.2) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика.  

Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

4312. Демків У. Я. Інтервенція як інструмент впливу в міжнародних відноси-

нах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "По-

літ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Демків Уляна Ярославівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (3 назви). — 100 пр. — [2012-6858 А] УДК 327.7 

4313. Добржанська О. О. Ініціатива "Східне партнерство" в реалізації зовніш-

ньої політики Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Добр-

жанська Оксана Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернів-

ці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6127 А] 

 УДК 327.7:061.1ЄС 

4314. Єдамова А. М. Політичні чинники інвестиційного позиціонування у сис-

темі міжнародних відносин : (на прикл. США, ЄС, РФ та України) : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. 

систем та глобал. розв." / Єдамова Анастасія Миколаївна ; НАН України, Ін-т світ. 

економіки і міжнар. відносин, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 

21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-7525 А] 

 УДК 327:339.727.22 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

4315. Юрійчук Є. П. Роль міжнародних організацій в електоральній і рефе-

рендній легітимації влади на пострадянському просторі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та 

глобал. розв." / Юрійчук Євгенія Петрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 

— Чернівці, 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (57 назв). — 100 пр. — [2012-7714 А]

 УДК 327.7(47+57) 

На ступінь кандидата 

4316. Волошин О. А. Політика Росії щодо Співдружності Незалежних Дер-

жав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "По-

літ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Волошин Олег Анатолійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 

130 пр. — [2012-6376 А] УДК 327(470+571) 

4317. Мельничук Л. Н. Політико-правові засади інтеграції Румунії до Євро-

пейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук  : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мельничук Любов Ністорівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-6274 А] УДК 327.39(498):061.1ЄС 

4318. Рудь І. М. Особливості інтеграційних процесів у Чорноморському ре-

гіоні : (політ. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Рудь Ігор Мико-

лайович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2012. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2012-7431 А] УДК 327.39(262.5-32) 

4319. Федів Ю. О. Українська проблема у зовнішній політиці провідних євро-

пейських держав періоду 1914—1923 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / 

Федів Юлія Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-4613 А] 

 УДК 327(4):94(477)"1914/1923" 

4320. Черінько І. П. Політика Великої Британії щодо розширення Європейсь-

кого Союзу (1997—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Черінько Ігор 

Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2012-7368 А] УДК 327(410):061ЄС"1997/2010" 

4321. Черцова О. В. Еволюція демократизаційного впливу США на постбіпо-

лярну міжнародну систему : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Черцова Ок-

сана Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2012-7703 А] УДК 327.8(47+57) 
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327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

4322. Бостан С. І. Особливості україно-румунських відносин у контексті євро-
пейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Бостан Сергій Іва-
нович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7467 А] УДК 327(477:498) 

4323. Воронюк-Волошина Л. О. Державне інформаційне забезпечення євро-
пейської інтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Воронюк-
Волошина Леся Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернів-
ці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7492 А] 

 УДК 327(477) 
4324. Коцан Р. І. Становлення та розвиток транскордонного співробітництва 

на українсько-польському прикордонні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / 
Коцан Роман Ігорович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). 
— 100 пр. — [2012-6204 А] УДК 327:339.92](477+438) 

4325. Речич С. Л. Воєнно-політичне співробітництво Збройних сил України з 
НАТО (1991—2009 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Речич Сергій Леонідович ; М-во оборони України, 
Нац. ун-т оборони України. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2012-6627 А] УДК 327:355.1](477)"1991/2009" 

4326. Сичова А. О. Політична довіра у трансформаційних пострадянських со-
ціумах : (Україна та Російська Федерація) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Сичова Анастасія Олек-
сандрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Донец. нац. ун-т]. — Чернівці, 
2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6665 А] 

 УДК 327.39(477+470) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 

4327. Медяник В. А. Політичне представництво у функціонуванні державного 
механізму в перехідних суспільствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Медяник В'ячеслав Анато-
лійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-5070 А] УДК 328 

4328. Чемшит Д. О. Передумови модернізаційних криз у перехідних політичних 
системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Чемшит Денис Олександрович ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5396 А] УДК 328.16 

329 Політичні партії та рухи 

На ступінь кандидата 

4329. Москалюк А. Б. Критична теорія політичних партій Мойсея Остро-

горського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 
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"Теорія та історія політ. науки" / Москалюк Анастасія Борисівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. 

— [2012-5106 А] УДК 329.14 

4330. Рудницька Н. О. Еволюція ідеї раціональної бюрократії в неоконсерва-

тивних політичних концепціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Рудницька Наталія Олександ-

рівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-5240 А] УДК 329.11:35.08 

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

На ступінь кандидата 

4331. Гладун Ю. П. Громадсько-політична діяльність українців Канади (1945—

1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Іс-

торія України" / Гладун Юлія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-7500 А] УДК 329.7(71=161.2)"1945/1991" 

4332. Єрємєєв О. С. Генеза ліберальної політичної традиції в канадській полі-

тичній думці (кінець ХVІІІ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Єрємєєв 

Олександр Сергійович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, 

[Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-4846 А] УДК 329.12(71)"17/20" 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 

4333. Максимець Б. В. Національно-демократичні партії України у виборчих 

кампаніях початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. по-

літ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Максимець Богдан Володими-

рович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника]. — Луганськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — 

[2012-5049 А] УДК 329.7:324](477)"20" 

4334. Струнін П. А. Реалізація електоральної функції політичними партіями в 

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

"Політ. ін-ти та процеси" / Струнін Павло Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-

лодимира Даля. — Луганськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — 

[2012-5308 А] УДК 329(477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

4335. Бандура О. В. Управління макроекономічною динамікою: ресурсна мо-

дель економічного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бандура Олександр Вікторович ; 

Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2012. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 

(31 назва). — 100 пр. — [2012-6052 А] УДК 330.101.541 
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4336. Білозубенко В. С. Інноваційна система ЄС: методологія та тенденції роз-

витку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Білозубенко Володимир Станіславович ; Терно-

піл. нац. екон. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-

Барановського]. — Тернопіль, 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 

(46 назв). — 200 пр. — [2012-4694 А] УДК 330.341.1(4) 

4337. Дребот О. І. Інституціональне забезпечення лісового сектора економіки в 

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

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

середовища" / Дребот Оксана Іванівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економі-

ки природокористування та сталого розв. НАН України". — К., 2012. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (48 назв). — 100 пр. — [2012-6471 А] 

 УДК 330.837:630*1](477) 

4338. Мартієнко А. І. Економіко-екологічні засади інституціювання та запро-

вадження різноманіття форм власності у природокористуванні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористу-

вання та охорони навколиш. середовища" / Мартієнко Антоніна Іванівна ; НАН 

України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2012. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2012-4349 А] УДК 330.15:502.171 

4339. Мельник В. І. Інноваційний розвиток садівництва України : автореф. 

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

нац. госп-вом" / Мельник Вікторія Іванівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України]. — Миколаїв, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (60 назв). — 

100 пр. — [2012-7025 А] УДК 330.341.1:634](477) 

4340. Пилипенко Г. М. Інституціональні фактори співвідношення державної і 

ринкової координації економічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

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

Ганна Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 

2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). — 120 пр. — [2012-5823 А]

 УДК 330.101.012.2 

4341. Приходько В. П. Інвестиційний розвиток територіально-виробничих 

комплексів у регіональній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Приходько Во-

лодимир Панасович ; Акад. муніцип. упр., [Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія 

Бугая]. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва). — 100 пр. — 

[2012-5843 А] УДК 330.332.14 

4342. Сафонова В. Є. Освітній ресурс формування інноваційної економіки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. тео-

рія та історія екон. думки" / Сафонова Віра Євгенівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—38 

(77 назв). — 100 пр. — [2012-5253 А] УДК 330.341.1:37 

4343. Семенча І. Є. Моделювання процесів функціонування керуючої системи 

підприємства на підґрунті теорії штучного інтелекту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології 

в економіці" / Семенча Ілона Євгенівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара]. — Запоріжжя, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 

(53 назви). — 100 пр. — [2012-5260 А] УДК 330.46:004.8 
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4344. Славкова О. П. Інституційне забезпечення сталого розвитку сільських 

територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Славкова Олена Павлівна ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 25—33 (61 назва). — 100 пр. — [2012-7105 А] 

 УДК 330.837:338.43(477-22) 

4345. Сундук А. М. Розвиток національної економіки в умовах глобальних ви-

кликів і загроз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сундук Анатолій Миколайович ; НАН України, 

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

ни". — К., 2012. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (45 назв). — 100 пр. 

— [2012-6687 А] УДК 330.341:339.9 

4346. Фомішина В. М. Управління потенціалом споживання і заощадження в 

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

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Фомішина Віра Миколаїв-

на ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (45 назв). — 100 пр. — [2012-6346 А] 

 УДК 330.567:330.342 

4347. Хмельов О. Г. Нейродинамічні методи та моделі ідентифікації складних 

економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

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

Олександр Геннадійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—38 (42 назви). — 100 пр. — [2012-7138 А] УДК 330.4:519.86 

4348. Шаповал В. М. Соціальна відповідальність у системі підприємницької 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Шаповал Валентина Михайлівна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—40 

(67 назв). — 120 пр. — [2012-4143 А] УДК 330.342.146 

На ступінь кандидата 

4349. Андраш О. А. Управління інвестиційною привабливістю підприємств 

готельного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Андраш Олена Анатоліївна ; Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4651 А] УДК 330.322:640.4 

4350. Антонюк О. О. Антикризове управління діяльністю сільськогосподарсь-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Антонюк Ольга Олександрівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4203 А]

 УДК 330.33:631.11 

4351. Атаманчук Д. І. Управління стратегічним потенціалом газової промис-

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

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Атаманчук Денис Ігоревич ; Пол-

тав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 140 пр. — [2012-5497 А] УДК 330.5:622.691 

4352. Брадул С. В. Формування та реалізація інвестиційних програм ресурсо-

збереження у житлово-комунальному господарстві регіонів України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продукт. сил і 
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регіон. економіка" / Брадул Сергій Володимирович ; Донец. держ. ун-т упр. — До-

нецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-5526 А] УДК 330.322:332.8](477) 

4353. Брошкова С. Л. Науково-прикладні засади оцінки сталого розвитку ре-

гіону з урахуванням природно-ресурсного потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охоро-

ни навколиш. середовища" / Брошкова Світлана Леонідівна ; Нац. акад. природоохо-

рон. та курорт. буд-ва, [Ін-т пробл. ринку та екол.-екон. дослідж. НАН України]. — 

Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — 
[2012-7468 А] УДК 330.3:332.12](477) 

4354. Бурбела Т. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління проце-

сом підвищення ефективності національної економіки : автореф. дис. на здобуття 

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

Бурбела Тетяна Миколаївна ; М-во екон. розв. і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — 
К., 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (24 назви). — 100 пр. — [2012-6374 А]

 УДК 330.131.5:330.5(477) 

4355. Васильцова С. О. Формування та оцінювання портфеля реальних інно-

ваційно-інвестиційних проектів на переробних підприємствах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / 

Васильцова Світлана Олександрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5546 А]

 УДК 330.341.1:658 

4356. Гаврилюк Г. В. Методи та моделі прогнозування затрат праці для стадії 
експлуатації за кресленнями виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Гаврилюк Ганна Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6089 А] 
 УДК 330.4:658.531 

4357. Галинська Ю. В. Науково-методичні основи визначення та вилучення 

рентного доходу в природокористуванні : (на прикл. п-в паливодобув. галузі) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка при-
родокористування та охорони навколиш. середовища" / Галинська Юлія Вікторівна ; 

Сум. держ. ун-т. — Суми, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2012-5568 А] УДК 330.15:332.68 

4358. Годуєв О. О. Інституційні форми структуризації банківської системи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. тео-
рія та історія екон. думки" / Годуєв Олег Олексійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Х., 2012. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-6779 А] УДК 330.341.2:336.71 

4359. Гольтяєва Л. А. Моделі управління фінансовими ризиками підприємст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 

методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Гольтяєва Людмила Анатоліївна ; 

Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-6784 А] УДК 330.4[658.15:330.131.7 

4360. Гром'як Т. Д. Потенціал сільського розвитку в умовах ринкових транс-
формацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Гром'як Тетяна Дмитрівна ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 120 пр. — [2012-6798 А] УДК 330.357:338.432 
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4361. Густера О. М. Моделювання проектного управління інформаційними 

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

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

Михайлович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-5588 А] УДК 330.47:005 

4362. Дем'яненко Ю. В. Моделювання соціального капіталу підприємств сфери 

послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. 

методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Дем'яненко Юлія Валентинівна ; 

Класич. приват. ун-т, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-7240 А] 

 УДК 330.47:338.46 

4363. Дзюбіна А. В. Управління інноваційною діяльністю промислових підп-

риємств на засадах проектного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дзюбіна Андрій Васильо-

вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2012-7518 А] УДК 330.341.1:338.45 

4364. Єрмак О. О. Управління інвестиційним середовищем в сучасних умо-

вах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Єрмак Олександр Олександрович ; Полтав. нац. техн. 

ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

140 пр. — [2012-4847 А] УДК 330.322-047.64 

4365. Жукова Л. М. Інституціоналізація форм розв'язання конфліктів корпора-

тивного сектору в умовах ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

кова Лариса Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 18 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4468 А] 

 УДК 330.341.2:334.78 

4366. Жученко А. М. Наукові засади формування сприятливого інвестиційно-

го клімату в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Жученко Андрій Михайло-

вич ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2012-3979 А] УДК 330.322:332.1 

4367. Зикіна В. О. Формування стратегії інноваційної діяльності машинобудів-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зикіна Вікторія Олександрівна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2012-7252 А] УДК 330.332.1:621 

4368. Кайданович Д. Б. Моделювання економічних систем і процесів із засто-

суванням нейронних мереж зустрічного розповсюдження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. 

технології в економіці" / Кайданович Дмитро Броніславович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6489 А] УДК 330.47 

4369. Какутіч П. Ю. Макроекономічне регулювання екологічної безпеки роз-

витку продуктивних сил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-

ща" / Какутіч Павло Юрійович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки при-
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родокористування та сталого розв. НАН України". — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2012-4901 А] 

 УДК 330.15+502.17 

4370. Кальченко О. М. Інноваційно-інвестиційний механізм підвищення ефек-

тивності підприємств туристичної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кальченко Ольга Ми-

колаївна ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економікии і торгівлі", [Черні-

гів. держ. технол. ун-т]. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-4905 А] УДК 330.222:338.486 

4371. Карпенко Н. Г. Формування джерел інвестування сільськогосподар-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Карпенко Ніна Григорівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2012-4912 А] 

 УДК 330.322:631.11 

4372. Карчевська О. І. Економіко-математичне моделювання управління фі-

нансовими потоками компаній зі страхування життя в неусталеній господарській 

системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 

методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Карчевська Ольга Ігорівна ; Хмель-

ниц. нац. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3990 А] 

 УДК 330.4:658.14/.15:368.91 

4373. Кінько О. М. Соціально-трудові відносини в умовах системних транс-

формацій суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Кінько Олена Миколаївна ; 

Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Бара-

новського]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2012-7541 А] УДК 330.341.2:331.5 

4374. Ковч В. В. Еволюція економічних функцій держави в умовах формуван-

ня інноваційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Ковч Володимир Васильович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 

18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7547 А] 

 УДК 330.341.1(477) 

4375. Козак Д. А. Макроекономічне регулювання банківської діяльності : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінан-

си і кредит" / Козак Димитрій Анатолійович ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6944 А] 

 УДК 330.101.54:336.71 

4376. Коломієць Н. О. Управління інвестиційним ризиком у галузі м'ясного 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Коломієць Наталія Опанасівна ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад., [Харків. держ. зоовет. акад.]. — 

Полтава, 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-4953 А] УДК 330.322:637.54 

4377. Комар Т. В. Вплив інфляції на економічне зростання в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та 
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історія екон. думки" / Комар Тетяна Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6507 А] УДК 330.341:336.748.12](477) 

4378. Корольова Н. В. Заощадження домашніх господарств: механізми фор-

мування і стимулювання в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Коро-

льова Наталія Вадимівна ; Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 

ім. Михайла Туган-Барановського]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7558 А] УДК 330.567.25 

4379. Кочубей Р. В. Розвиток підприємницьких структур в умовах мінливого 

господарського середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Кочубей Родіон Володи-

мирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7562 А] УДК 330.101:334 

4380. Краснокутська Ю. М. Формування стратегій інноваційного розвитку 

підприємствами машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Краснокутська Юлія Мико-

лаївна ; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу, [Запоріз. нац. ун-т]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-6969 А]

 УДК 330.341.1:621 

4381. Левченко Д. О. Взаємодія промислового та банківського капіталу в 

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

[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Левченко Дмитро Олего-

вич ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-7281 А] УДК 330.142.22:338.4](100) 

4382. Лєх Т. А. Людський капітал: концепція формування і розвитку в умовах 

становлення економіки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Лєх Тетяна Анатоліїв-

на ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 

— 100 пр. — [2012-5694 А] УДК 330.342:331.101.262 

4383. Марчук В. Д. Моделювання процесу управління матеріальними потока-

ми виробничих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Марчук Ва-

силь Дмитрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 

[ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7588 А] УДК 330.46 

4384. Мащенко Н. Є. Інформаційний потенціал суспільства: механізми фор-

мування та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Мащенко Наталія Євгенівна ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-7590 А] УДК 330.101 

4385. Мельникова М. О. Моделі формалізованої оцінки та прогнозування фі-

нансового стану підприємства в умовах нестабільного розвитку економіки країни : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. мето-

ди, моделі та інформ. технології в економіці" / Мельникова Марія Олександрівна ; 

Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Запоріжжя, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 150 пр. — [2012-6273 А] 

 УДК 330.47:658.15 
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4386. Мочаліна О. С. Активізація інвестиційного процесу в аграрному секторі : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Мочаліна Ольга Сергіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-

надського. — Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2012-6294 А] УДК 330.341.1:338.43(477.75) 

4387. Нізяєва С. А. Вартість підприємства в системі його економічної безпе-

ки : (на прикл. винороб. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нізяєва Світлана Анатоліївна ; 

НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. політехн. ун-т]. 

— Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 120 пр. — 

[2012-4542 А] УДК 663.25:330.133 

4388. Овчаренко І. І. Економіко-екологічне оцінювання ефективності інвести-

цій у протипаводковий захист територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

лиш. середовища" / Овчаренко Ірина Іванівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природоко-

ристування. — Рівне, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-7060 А] УДК 330.322:627.51 

4389. Передерєєва О. С. Методи оцінки техніко-технологічного потенціалу як 

складової сукупного економічного потенціалу акціонерних товариств : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Передерєєва Ольга Сергіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4059 А] 

 УДК 330.34:334.722.8 

4390. Пісоцька Є. І. Розвиток форм обміну: логіко-історичний аналіз : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія 

та історія екон. думки" / Пісоцька Євгенія Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-

зіна. — Х., 2012. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5826 А]

 УДК 330.8 

4391. Поворознюк І. М. Оплата праці в трансформаційній економіці постсо-

ціалістичних країн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Поворознюк Інна Миколаївна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2012-4568 А] 

 УДК 330.1:331.2 

4392. Подкоритов О. Л. Моделювання процесів структурної реорганізації ве-

ликого промислового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

коритов Олександр Леонідович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5184 А] УДК 330.46 

4393. Полікарпова О. С. Механізми накопичення в інститутах власності : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія 

та історія екон. думки" / Полікарпова Ольга Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6601 А]

 УДК 330.111.62 

4394. Поляков М. А. Науково-методичні засади розробки стратегічних планів 

соціально-економічного розвитку на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
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Поляков Максим Анатолійович ; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу, [Уман. держ. пед. 

ун-т ім. Павла Тичини]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-4066 А] УДК 330.34:332.12 

4395. Пука Н. В. Трансформація соціально-економічного стану української сім'ї : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.07 "Демогра-

фія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Пука Наталія Володимирівна ; 

Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5207 А] 

 УДК 330.342.146:316.362](477) 

4396. Романюк Т. Ф. Інноваційне забезпечення економіки нового технологічно-

го укладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Романюк Тарас Федорович ; Держ. установа "Ін-т 

економіки та прогнозування НАН України". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв) та в тексті. — 150 пр. — [2012-6635 А] УДК 330.341.1 

4397. Савкова О. М. Управління інвестиційним процесом у житловому та офіс-

ному будівництві та його вплив на макроекономічну стабільність : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Савкова Ольга Михайлівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Украї-

на". — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 120 пр. — [2012-5864 А]

 УДК 330.322:69.05 

4398. Сіліна І. В. Економічна ефективність інвестицій у природоохоронні за-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сіліна Ірина Вадимівна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2012-6330 А] УДК 330.322:658:669 

4399. Смолярчук М. В. Оптимізація використання та охорони земельних ресу-

рсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Еко-

номіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Смолярчук Миро-

слава Василівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-

тування України, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—21 (50 назв). — 100 пр. 

— [2012-5289 А] УДК 330.15:631.95 

4400. Сокол Л. М. Управління екологічною складовою сільськогосподарсько-

го природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-

ща" / Сокол Леся Михайлівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-5292 А] УДК 330.15:631.95 

4401. Стефанович Є. А. Джерела фінансування інвестиційних проектів та їх оп-

тимізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка і упр. нац. госп-вом" / Стефанович Єгор Андрійович ; Держ. податк. 

служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2012. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6683 А]

 УДК 330.322.1 

4402. Тішков Б. О. Моделі та методи індикативного планування діяльності під-

приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Тішков Богдан Олександ-
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рович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-6698 А]

 УДК 330.47:658 

4403. Трубнік Т. Є. Статистичний аналіз формування та розвитку секторальної 

структури економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Трубнік Тетяна Євгеніївна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-7674 А] 

 УДК 330.101.52(477) 
4404. Урсуленко Г. В. Моделювання банківських ризиків в умовах переходу 

до "Базеля ІІ" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

[спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Урсуленко 

Ганна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2012-6711 А] УДК 330.47:330.131.7 
4405. Філякова Т. І. Історико-теоретичні основи дослідження економічної ди-

наміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Філякова Тетяна Ігорівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 
100 пр. — [2012-7360 А] УДК 330.3 

4406. Форкош Н. М. Управління інвестиційною стратегією на підприємстві : 

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

та упр. п-вами" / Форкош Надія Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. 

— 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 120 пр. — [2012-5367 А] 
 УДК 330.322 

4407. Фурманчук О. С. Інноваційно-орієнтоване управління розвитком буді-

вельного комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Фурманчук Оксана 
Сергіївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 140 пр. — [2012-5371 А] 

 УДК 330.341.1:332.12 

4408. Фурса Т. П. Моделювання взаємодії підприємств і банківських установ : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. мето-

ди, моделі та інформ. технології в економіці" / Фурса Тетяна Петрівна ; Хмельниц. 

нац. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Хмельницький, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4109 А] 

 УДК 330.47:334.7 
4409. Хирний О. В. Організаційно-економічний механізм інноваційно-інвес-

тиційної діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хирний 

Олег Вікторович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5958 А] 

 УДК 330.322+330.341.1]:631.11 

4410. Хомич С. В. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на еконо-

мічний розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 
[спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Хомич 

Сергій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-7142 А] 

 УДК 330.4:005.336.4 



   

 
75 

4411. Чанкіна І. В. Моделі управління розвитком промислового підприємства 

під впливом трансформаційних ефектів національної економіки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та ін-

форм. технології в економіці" / Чанкіна Ірина Володимирівна ; Харків. нац. екон. 

ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2012-5973 А] УДК 330.47:334.716 

4412. Чеверда С. С. Прогнозування світових цін на енергоносії методами дис-

кретної нелінійної динаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Чеверда Сергій Сергійович ; Класич. приват. ун-т, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — 

Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-6351 А] УДК 330.46: [338.5:621.311.1 

4413. Чистякова С. В. Роль держави у становленні корпоративних форм підп-

риємництва в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія 

екон. думки" / Чистякова Світлана Валеріївна ; Держ. установа "Ін-т економіки та 

прогнозування НАН України". — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 150 пр. — [2012-4131 А] УДК 330.874(477)"18/19" 

4414. Шараєвський Д. В. Моделі та методи оцінювання ефективності діяль-

ності комерційних банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

кий Дмитро Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва-

дима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-4146 А] УДК 330.47:336.713](477) 

4415. Шулюк Є. В. Регуляторна політика держави у забезпеченні системи 

управління енергозбереженням в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шулюк Євгенія 

Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Донец. держ. ун-т упр.]. — 

Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-6018 А] УДК 33.025.12:621.311](477) 

4416. Юхновський І. В. Відтворення інноваційно-інвестиційного потенціалу 

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

[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Юхновський Іван Васильо-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-7381 А] УДК 330.341.1 

4417. Яковенко Є. В. Механізм реалізації державної інноваційної політики у 

сфері міжнародного туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Яковенко Євген Васильо-

вич ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4190 А] 

 УДК 330.341.1:338.48(100) 

4418. Яцкова О. М. Оцінювання ефективності використання майнового потен-

ціалу об'єктів водогосподарського комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

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

навколиш. середовища" / Яцкова Ольга Миколаївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та при-

родокористування. — Рівне, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-4199 А] УДК 330.1:502.51 
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4419. Яцюта А. В. Оцінка вартості банку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Яцюта Андрій 
Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 
К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-7718 А]
 УДК 330.133:336.711 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 

4420. Никифоренко В. Г. Системна трансформація управління розвитком 
людських ресурсів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : [спец.] 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Никифоренко Валерій Григорович ; Донец. нац. ун-т, [Одес. нац. екон. ун-т]. — К., 
2012. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—39 (84 назви). — 100 пр. — [2012-5781 А]
 УДК 331.101.262(477) 

На ступінь кандидата 

4421. Бородіна Н. З. Фінансові механізми пенсійного забезпечення в Україні : 

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

фінанси і кредит" / Бородіна Надія Зорянівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., 

[Львів. держ. фін. акад.]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2012-6068 А] УДК 331.25:364.35](477) 

4422. Бріт О. В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку пра-

ці фахівців з вищою освітою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бріт Оксана Віталіївна ; 

Чернігів. держ. ін-т економіки і упр., [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — 
Чернігів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в підрядк. 

прим. — 170 пр. — [2012-4431 А] УДК 331.52 

4423. Візняк Ю. Я. Регулювання зайнятості населення у прикордонному адмі-

ністративному районі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Візняк 

Юрій Ярославович ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 

2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 120 пр. — [2012-5552 А] 

 УДК 331.5(477-04) 
4424. Волобоєв В. Д. Формування системи забезпечення кваліфікованими кад-

рами машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Волобоєв Володимир Дмит-

рович ; Класич. приват. ун-т, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — [2012-7488 А] УДК 331.108:621 
4425. Ганза І. В. Мотиваційний механізм управління персоналом на підприємст-

вах харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ганза Ірина Володимирівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Держ. 
вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3951 А] УДК 331.101.3:338.439 

4426. Ганіч Л. В. Формування системи управління трудовим потенціалом в 

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

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Ганіч Людмила Василів-
на ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-6765 А] УДК 331.522.4(477) 
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4427. Горемикіна Ю. В. Оцінювання соціальних послуг: теорія і практика : ав-

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

економіка праці, соц. економіка і політика" / Горемикіна Юлія Володимирівна ; НАН 

України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — К., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 1 10 пр. — [2012-6790 А] 

 УДК 331.103.3-047.44:364-7 

4428. Заярнюк О. В. Організаційно-економічний механізм сприяння зайнятос-

ті осіб з обмеженими фізичними можливостями : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

ка і політика" / Заярнюк Олексій Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2012-4863 А] 

 УДК 331.52-056.26 

4429. Ільніцький Я. В. Соціальна відповідальність партнерів у сфері зайнятості 

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

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Ільніцький Ярослав Васи-

льович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 

2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6163 А] 

 УДК 331.52/.53 

4430. Коваль Н. О. Професійно-освітні складові розвитку трудового потенціалу 

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

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Коваль Наталія Олегівна ; 

НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, [Вінниц. нац. техн. 

ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2012-4000 А] УДК 331.544:378 

4431. Корнілов О. О. Соціально-економічний розвиток робочої сили в умовах 

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

наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Корнілов Олексій Олек-

сандрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 16 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (20 назв). — 100 пр. — [2012-5661 А] УДК 331.522.4:330.342.3 

4432. Красножон Н. С. Сегментація регіонального ринку праці у контексті 

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

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

Наталія Сергіївна ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права", [Кірово-

град. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-4977 А] УДК 331.5.021.8 

4433. Міронова Ю. В. Напрями підвищення ефективності праці на плодоово-

чевих переробних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Міронова Юлія Володими-

рівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, 

[Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-5747 А] УДК 331.101:663.3 

4434. Павловська В. А. Корпоративний механізм матеріального стимулюван-

ня еколого-економічної діяльності працівників машинобудівних підприємств : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та 

упр. п-вами " / Павловська Вікторія Анатоліївна ; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу, 

[Донец. ун-т економіки та права]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-6586 А] УДК 331.215.3:621 
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4435. Печеник А. І. Розвиток мотивації праці в системі управління промисло-

вими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Печеник Альона Ігорівна ; Класич. при-

ват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-5167 А] УДК 331.101.3:658 

4436. Пудов К. О. Регулювання місткості регіонального ринку праці : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, еконо-

міка праці, соц. економіка і політика" / Пудов Костянтин Олександрович ; НАН 

України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7325 А] УДК 331.52 

4437. Пустовіт М. В. Розвиток механізму трудоресурсного забезпечення регіо-

ну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. 

продукт. сил і регіон. економіка" / Пустовіт Марія Вікторівна ; Нац. акад. приро-

доохорон. та курорт. буд-ва, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Сімферополь, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-5209 А] 

 УДК 331.101.262:332.1 

4438. П'ятковська О. Р. Механізми регулювання міжнародної трудової 

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

[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / П'ятковська Оксана Рома-

нівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. 

т-в]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — 

[2012-5211 А] УДК 331.556.4(477) 

4439. Рибалко В. М. Розвиток профорієнтаційної діяльності в умовах су-

часного ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

[спец.] 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Рибалко 

Валентина Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-5225 А] УДК 331.548 

4440. Сівчук І. П. Удосконалення соціально-економічного механізму поперед-

ження та мінімізації негативних наслідків конфліктів на підприємстві : автореф. дис. 

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

п-вами " / Сівчук Ірина Петрівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тер-

нопіль, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-6667 А] УДК 331.109.62 

4441. Татомир І. Л. Система мотивації праці в умовах інформаційного суспільст-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Татомир Ірина Любомирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 

100 пр. — [2012-7116 А] УДК 331.101.3:004 

4442. Токарчук Д. М. Формування соціально-виробничої системи зайнятості 

сільського населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Токарчук Діна Миколаївна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-6700 А] 

 УДК 331.5(477-22) 

4443. Топалов С. А. Формування соціально-економічної сфери підприємств 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Топалов Сергій Анатолійович ; Держ. 
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вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Маріу-

поль (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

120 пр. — [2012-7673 А] УДК 331.34:621 

4444. Фоміна О. О. Соціально-трудові відносини: регулювання в умовах рин-

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

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Фоміна Олена Олександрівна ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2012-2916 А] УДК 331.104:33.012.23 

4445. Чернова В. О. Людський чинник у корпоративному управлінні: теорети-

ко-методологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Чернова Варвара Олександрів-

на ; Донец. нац. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Донецьк, 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7162 А] 

 УДК 331.101.262:005.35 

4446. Шубала І. В. Забезпечення ефективної зайнятості економічно активного 

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

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Шубала Ірина Володими-

рівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-7194 А] УДК 331.5 

4447. Юрій Т. П. Ефективність зайнятості у сільськогосподарських підприємст-

вах та господарствах населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Юрій Тетяна Петрівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 140 пр. — [2012-5466 А] 

 УДК 331.526.2:631.11 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

4448. Дишловий І. М. Трансформаційні процеси у регіональних системах рек-

реаційно-туристичного природокористування та господарювання : автореф. дис. на 

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

економіка" / Дишловий Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та 

екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2012. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—34 (39 назв). — 100 пр. — [2012-6122 А] УДК 332.145:338.48 

4449. Заяць В. М. Формування ринку сільськогосподарських земель: методо-

логія і регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Заяць Віктор Мефодійович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (38 назв). — 100 пр. — [2012-3981 А] 

 УДК 332.72-043.83 

4450. Мельничук О. Ю. Методологічні основи та моделі системи землеуст-

рою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Ка-

дастр і моніторинг земель" / Мельничук Олександр Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 2012. — 

32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (36 назв). — 100 пр. — [2012-5732 А] 

 УДК 332.3:631.11 
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4451. Назаренко С. А. Формування і розвиток регіонального кластеру життє-
забезпечення: методологія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Назаренко Сергій Анатолійович ; Донец. держ. ун-т упр., [Черкас. держ. технол. ун-т]. 
— Донецьк, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — 100 пр. — 
[2012-7050 А] УДК 332.146 

4452. Різник Н. С. Регіональний менеджмент детінізації економіки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і 
регіон. економіка" / Різник Наталія Степанівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2012. — 
37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (56 назв). — 150 пр. — [2012-4584 А]
 УДК 332.1:343.37:005 

4453. Транченко Л. В. Регіональні аспекти формування та регулювання ринку 
праці на селі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.05 
"Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Транченко Людмила Володимирівна ; Між-
нар. ун-т бізнесу і права, [Херсон. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продо-
вольства України]. — Херсон, 2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 
(44 назви). — 100 пр. — [2012-4609 А] УДК 332.12:331.5.025.12](477-22) 

4454. Шкрабак І. В. Теоретико-методологічні засади стратегічного управління 
економічним розвитком територіальних утворень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шкрабак 
Ірина Володимирівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2012-6355 А] УДК 332.146.2:005.21 

На ступінь кандидата 

4455. Андерсон Н. В. Науково-методичні засади підвищення конкурентоспро-
можності прикордонних регіонів України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. 
економіка" / Андерсон Ніна Володимирівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та 
екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2012-7721 А] УДК 332.122:339.137.2](477-04) 

4456. Анопрієнко В. О. Інфраструктурне забезпечення модернізації рекреацій-
ного простору регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Анопрієнко Валентина Олек-
сіївна ; Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—17 (25 назв). — 100 пр. — [2012-6804 А] УДК 332.122:379.84 

4457. Бейлін П. Г. Методолого-практичні основи розвитку підприємництва в 
регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продукт. сил і регіон. економіка" / Бейлін Павло Георгійович ; Черкас. держ. технол. 
ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-6056 А]
 УДК 332.146.2 

4458. Битько Л. М. Формування стратегії розвитку житлово-комунального гос-
подарства великого міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Битько Людмила Миколаїв-
на ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2012-6061 А] УДК 332.87(1-25) 

4459. Білан О. В. Забезпечення конкурентоспроможності продукції рослинницт-
ва в сільськогосподарському комплексі регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / 
Білан Олена Валентинівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-6816 А] УДК 332.122:633/635](477) 
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4460. Богач Л. В. Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподарських 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Богач Лариса Володимирівна ; Кабінет Міністрів Украї-

ни, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-7460 А]
 УДК 332.68:631.11 

4461. Венгер Є. І. Вплив інформаційних технологій на удосконалення терито-

ріальної організації господарства регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Венгер 
Євгеній Іванович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-

вича]. — Черкаси, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-7478 А] УДК 332.1:004.9 

4462. Волкова О. В. Еколого-орієнтовані туристичні кластери в умовах со-

ціалізації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Волкова Олена Володимирівна ; Херсон. 

нац. техн. ун-т. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). 

— 100 пр. — [2012-6845 А] УДК 332.142.4/.6:338.48 

4463. Гавура В. О. Організаційно-економічні засади підвищення конкурентос-
проможності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Гавура Віктор Олександро-

вич ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (23 назви). — 130 пр. — [2012-5567 А] УДК 332.14 
4464. Гальперіна С. А. Розвиток теоретико-прикладних основ оцінки трудово-

го потенціалу курортного регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Гальперіна Софія 

Анатоліївна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-7227 А] 
 УДК 332.146:331.522 

4465. Гелетій Ю. І. Структурні трансформації в промисловості Карпатського 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 

"Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Гелетій Юрій Ігорович ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж. — Львів, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6093 А] УДК 332.122:338.45](477.8) 

4466. Глінкіна Д. В. Основні напрями розширеного відтворення рослинництва 

в регіональному сільськогосподарському комплексі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / 
Глінкіна Дар'я Вікторівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 140 пр. — [2012-4782 А] 

 УДК 332.122:633/635](477) 

4467. Гончарова Н. М. Ринкові засади розвитку житлової сфери регіону : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-

дукт. сил і регіон. економіка" / Гончарова Наталія Михайлівна ; Черкас. держ. тех-

нол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. 

— [2012-7502 А] УДК 332.8 
4468. Демиденко С. Л. Теоретичні та прикладні засади забезпечення економіч-

ної модернізації регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Демиденко Світлана Леонтіїв-

на ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2012-6857 А] УДК 332.146 
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4469. Дубель В. М. Глобальні трансформації еколого-економічного розвитку 

країн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дубель Володимир Михайлович ; Донец. 

нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — 

[2012-6472 А] УДК 332.142.4/.6 

4470. Єгорченко Т. І. Розвиток теоретико-методичних засад забезпечення енер-

гетичної безпеки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Єгорченко Тетяна Іванівна ; 

Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 120 пр. — [2012-6882 А] 

 УДК 332.12:620.9](477) 

4471. Заболотний О. Г. Регулювання і розвиток регіонального ринку страхо-

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

"Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Заболотний Олег Григорович ; Черкас. 

держ. технол. ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2012-6150 А] УДК 332.1:368 

4472. Закревський А. В. Науково-практичні засади розвитку сфери соціальних 

послуг в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Закревський Андрій Вале-

рійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2012-6899 А] УДК 332.1:364](477) 

4473. Захарченко Н. В. Формування регіональної стратегії підвищення зайня-

тості населення в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економі-

ка" / Захарченко Наталя Вячеславівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва, 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-4861 А] УДК 332.14:331.52 

4474. Клепікова О. А. Моделі системної динаміки в управлінні страховими 

компаніями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Клепікова Оксана Ананіїв-

на ; Хмельниц. нац. ун-т, [Одес. нац. екон. ун-т]. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6182 А] 

 УДК 332.834.4:004.358 

4475. Клименко А. А. Управління розвитком землекористування у сільському 

господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Клименко Анна Анатоліївна ; М-во аграр. полі-

тики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4222 А] 

 УДК 332.3:338.43 

4476. Кобушко Я. В. Еколого-економічна оцінка відтворення інвестиційного 

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

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-

ща" / Кобушко Яна Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2012-6938 А] 

 УДК 332.142.6:330.322.01 

4477. Коваль О. О. Теоретичні та прикладні проблеми підвищення конкурентос-

проможності регіонального лісопромислового комплексу : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. еконо-

міка" / Коваль Олександр Олександрович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5644 А]

 УДК 332.122:630 

4478. Ковальчук Я. О. Формування цільового потенціалу регіонального буді-

вельного кластеру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Ковальчук Яніна Олександ-

рівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2012-6942 А] УДК 332.1:69 

4479. Колодич О. В. Забезпечення стійкого розвитку соціальної сфери сучас-

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

"Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Колодич Олена Володимирівна ; Черкас. 

держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. 

— [2012-4006 А] УДК 332.145 

4480. Колтунович О. С. Інтелектуальне забезпечення інноваційних процесів в 

регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 

"Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Колтунович Олександр Сергійович ; Терно-

піл. нац. екон. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 150 пр. — [2012-5655 А] УДК 332.146:330.341.1 

4481. Кононенко Г. С. Регіональна стратегія підтримки економічного розвитку 

підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Кононенко Ганна 

Сергіївна ; Донец. держ. ун-т упр., [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. ін-т залізн. 

трансп. Укр. держ. акад. залізн. трансп."]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-7554 А] УДК 332.14:338.439 

4482. Кочеткова Н. В. Розвиток науково-методичних підходів до оцінки внут-

рішньорегіональної соціально-економічної диференціації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економі-

ка" / Кочеткова Наталія Вікторівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — 

Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2012-4969 А] УДК 332.145 

4483. Кривошей В. М. Організаційно-економічне забезпечення розвитку нау-

ково-виробничої сфери регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Кривошей Вадим 

Михайлович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 140 пр. — [2012-5672 А] 

 УДК 332.146:330.341.1](477) 

4484. Кудревич С. М. Формування та розвиток промислового кластера регіо-

ну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 

продукт. сил і регіон. економіка" / Кудревич Світлана Михайлівна ; Черкас. держ. 

технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2012-7567 А] УДК 332.122:338.45 

4485. Мазур Г. О. Методолого-практичні основи сталого просторового розвитку 

макросистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 

"Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Мазур Галина Олександрівна ; Чернігів. 

держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-5707 А] УДК 332.135 
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4486. Макоцьоба М. В. Прогрес у людському розвитку регіонів України: ме-

тодологія вимірювання та механізм забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

ка і політика" / Макоцьоба Микола Володимирович ; НАН України, Ін-т демографії 

та соц. дослідж. імені М. В. Птухи. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7013 А] УДК 332.145:316.422.4](477) 

4487. Мартинова Т. О. Фінансове забезпечення розвитку соціальної сфери ре-

гіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 

продукт. сил і регіон. економіка" / Мартинова Тетяна Олександрівна ; Черкас. держ. 

технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. 

— [2012-6262 А] УДК 332.145:330.322 

4488. Мартиняк І. О. Розвиток інфраструктури підтримки регіональних клас-

терних ініціатив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

[спец.] 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Мартиняк Ірина Олександ-

рівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. 

— Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2012-5725 А]

 УДК 332.13 

4489. Павлов К. В. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку житлової сфе-

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

фінанси і кредит" / Павлов Костянтин Володимирович ; НАН України, Ін-т регіон. 

дослідж., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-4057 А] УДК 332.834 

4490. Перькова О. О. Державне регулювання сфери ЖКГ в процесі адаптації 

до ринкового середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Перькова Олена Олександрівна ; 

Донец. держ. ун-т упр., [Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4564 А] УДК 332.872.024 

4491. Пімоненко Т. В. Організаційно-економічні засади екологічного аудиту в 

корпоративному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

середовища" / Пімоненко Тетяна Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7189 А] 

 УДК 332.012.324:502.13 

4492. Проценко Т. В. Основи формування та використання конкурентного по-

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

"Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Проценко Тетяна Володимирівна ; Черкас. 

держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 

100 пр. — [2012-7629 А] УДК 332.1:339.137 

4493. Салашенко Т. І. Формування стратегії енергоефективності у промисло-

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

"Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Салашенко Тетяна Ігорівна ; НАН України, 

Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-5870 А] УДК 332.13:005.21 

4494. Сандига І. В. Формування та розвиток бізнес-інкубатору міжрегіональ-

ного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 

"Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Сандига Інна Володимирівна ; Черкас. 

держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5251 А] УДК 332.146 
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4495. Тичковська Л. П. Управління сталим розвитком територіальних еконо-

мічних систем України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тичковська Леся Петрівна ; НАН 

України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН 

України". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2012-6697 А] УДК 332.146.2(477) 

4496. Фоменко В. А. Організаційно-економічні засади екологізації господар-

ської діяльності в межах прибережної смуги морів України : автореф. дис. на здобут-

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

та охорони навколиш. середовища" / Фоменко В'ячеслав Анатолійович ; НАН Украї-

ни, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2012. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-3898 А] 

 УДК 332.15:627.214(477) 

4497. Чаргазія Т. З. Підвищення інвестиційної активності в економіці велико-

го промислового міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Чаргазія Тамара Зурабівна ; 

НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.]. — До-

нецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-7153 А] УДК 332.122:338.45:330.322 

4498. Шкурко О. В. Соціально орієнтований механізм забезпечення ефектив-

ного функціонування активів житлово-експлуатаційних підприємств : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Шкурко Ольга Вікторівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2012-5442 А] УДК 332.8 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

4499. Анісімова О. М. Формування конкурентоспроможності промислових пі-

дприємств на зовнішніх ринках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Анісімова Ольга Миколаївна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. 

— 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 (46 назв). — 150 пр. — [2012-4656 А] 

 УДК 334.716:339.13 

На ступінь кандидата 

4500. Бегларашвілі О. П. Забезпечення взаємодії підприємств на принципах 

маркетингу партнерських взаємовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бегларашвілі Оксана 

Петрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2012-6054 А] УДК 334.7:339.138 

4501. Білик О. І. Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні : автореф. 

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

кредит" / Білик Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-6817 А] УДК 334.7:331.25](477) 

4502. Говоруха О. О. Облік і аудит в акціонерних товариствах: теорія і прак-

тика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
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облік, аналіз та аудит" / Говоруха Олена Олександрівна ; Харків. держ. ун-т харчу-

вання та торгівлі. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-4789 А] УДК 334.722.8:657.6 

4503. Марчишинець О. В. Заготівельна діяльність споживчої кооперації Украї-

ни в 20-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Марчишинець Ольга Володи-

мирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [ВНЗ 

Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — К., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4350 А] УДК 334.732.3(477)"192" 

4504. Небога М. М. Організаційно-економічні основи удосконалення захисту 

прав акціонерів корпоративних підприємств транспорту : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Небога 

Михайло Миколайович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2012. — 21 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6564 А] УДК 334.722.8 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

4505. Боронос В. Г. Фінансовий потенціал території у державній фінансовій 

політиці: методологія і практика управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Боронос Вікторія 

Георгіївна ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. 

банку України", [Сум. держ. ун-т]. — Суми, 2012. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 26—31 (46 назв). — 120 пр. — [2012-5524 А] УДК 336.13.02(477) 

4506. Гордей О. Д. Формування системи фінансового забезпечення рівня жит-

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

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гордей Оксана Дмитрівна ; Держ. податк. 

служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2012. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (36 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. — 

[2012-7503 А] УДК 336:330.59](477) 

4507. Грабчук О. М. Фінансове прогнозування розвитку економіки України в 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Грабчук Оксана Миколаївна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", [Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара]. — Суми, 2012. — 34 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—31 (48 назв). — 120 пр. — [2012-7505 А] УДК 336.021:005.521](477) 

4508. Гривківська О. В. Фінансова безпека сільського господарства : автореф. 

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

кредит" / Гривківська Оксана Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т аграр. економіки", [Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування 

НАН України". — К., 2012. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (57 назв). — 

150 пр. — [2012-4800 А] УДК 336.02:631.11 

4509. Довгань Ж. М. Фінансова стійкість банківської системи України : авто-

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

кредит" / Довгань Жанна Миколаївна ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. 

"Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2012. — 37 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (57 назв). — 120 пр. — [2012-3970 А] 

 УДК 336.71-021.387(477) 
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4510. Єрмошенко А. М. Механізм інтеграції страхових компаній з банками : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Єрмошенко Анастасія Миколаївна ; Нац. банк України, Держ. 

вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2012. — 

35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (37 назв). — 120 пр. — [2012-5609 А] 

 УДК 005.591.452:[368:336.71](477) 

4511. Пшик Б. І. Становлення і розвиток фінансово-кредитних відносин в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гро-

ші, фінанси і кредит" / Пшик Богдан Іванович ; Ун-т банк. справи Нац. банку Украї-

ни. — К., 2012. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (47 назв). — 

100 пр. — [2012-6618 А] УДК 336.1:336.77](477) 

На ступінь кандидата 

4512. Бабійчук Т. П. Стимулювання розвитку банківської інвестиційної діяль-

ності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Бабійчук Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т регіон. 

дослідж., [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. — Львів, 2012. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-6047 А] УДК 336.714(477) 

4513. Бавін В. В. Методи протидії корупції в системі податкових відносин : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінан-

си і кредит" / Бавін Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. 

— Донецьк, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-3930 А] УДК 336.22:343.352](477) 

4514. Базарний Д. В. Управління процесом формування вартості банку : авто-

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

і кредит" / Базарний Денис Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-6808 А] 

 УДК 336.71:330.133 

4515. Безвух С. В. Формування системи захисту банківських вкладів фізичних 

осіб та суб'єктів господарювання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Безвух Сергій Володи-

мирович ; Ун-т банк. справи Нац. банку України, [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2012. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2012-6412 А] УДК 336.717.3 

4516. Бєгун К. А. Банки на іпотечному ринку : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4689 А]

 УДК 336.763.34 

4517. Биховченко В. П. Національний банк України в забезпеченні фінансової 

стабільності держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Биховченко Валентина Петрівна ; Держ. 

податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6413 А] 

 УДК 336.711(477) 

4518. Білань Н. С. Прогнозування ринкових ризиків в управлінні банком : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінан-
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си і кредит" / Білань Наталія Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-6741 А] УДК 336.713:005.334 

4519. Біломістний О. М. Механізм кредитування малого бізнесу : автореф. 

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

кредит" / Біломістний Олексій Миколайович ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. 

закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2012-6743 А] УДК 336.77:334.72 

4520. Булана О. О. Бюджетно-податкові інструменти державної підтримки пі-

дприємств в Україні з урахуванням вимог СОТ та ЄС : автореф. дис. на здобуття 

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

Олександра Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН 

України", [Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад."]. — К., 2012. — 18 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — [2012-5533 А] УДК 336.221.22:658](477) 

4521. Буряк А. В. Управління ефективністю банківського бізнесу : автореф. 

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

кредит" / Буряк Анна Володимирівна ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. 

"Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2012. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4726 А] УДК 005.5:336.713 

4522. Вареник В. М. Управління грошовими потоками в економіці України : 

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

міка та упр. нац. госп-вом" / Вареник Вікторія Миколаївна ; Дніпропетров. ун-т 

ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2012-4729 А] УДК 336.722.8(477) 

4523. Верхуша Н. П. Механізм управління кредитним ризиком банку : авто-

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

і кредит" / Верхуша Наталія Петрівна ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. 

"Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3942 А] 

 УДК 336.77:330.131.7 

4524. Віблий П. І. Фінансове регулювання інвестиційної діяльності корпоратив-

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Віблий Петро Іванович ; НАН України, Ін-т регіон. дос-

лідж., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (24 назви). — 100 пр. — [2012-4439 А] УДК 336.531.2:334.72 

4525. Владимир О. М. Банки в системі організації валютних відносин в умо-

вах ринкових трансформацій економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Михайлівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. 

— Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 130 пр. — 

[2012-7412 А] УДК 336.717:336.743](477) 

4526. Волянська М. І. Інституційні механізми регулювання банківських криз в 

країнах Центрально-Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Волянська Марія 

Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-7729 А] УДК 336.71.025.12(4-191.2-11) 

4527. Гаркуша Ю. О. Роль банків у розвитку фінансового посередництва в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 
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"Гроші, фінанси і кредит" / Гаркуша Юлія Олександрівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — 

Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — 

[2012-6767 А] УДК 336.71:336.76(477) 

4528. Гнатишина Н. Д. Формування необоротних активів торговельних підп-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Гнатишина Наталія Дмитрівна ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-4446 А] УДК 336.764.1:658.15 

4529. Гойванюк М. П. Регулювання банківської діяльності: міжнародний дос-

від та вітчизняна практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. на-

ук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гойванюк Марина Петрівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5577 А] 

 УДК 336.71.025.13(477) 

4530. Гордієнко Т. М. Фінансове планування у лізингових компаніях України : 

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

фінанси і кредит" / Гордієнко Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6456 А]

 УДК 336:658.713 

4531. Гупаловська М. Б. Бюджетний контроль в умовах ринкової економіки 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Гупаловська Мирослава Богданівна ; Тернопіл. нац. екон. 

ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

150 пр. — [2012-6853 А] УДК 336.148 

4532. Гусєв Я. О. Участь іноземного капіталу в банківській системі України : 

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

фінанси і кредит" / Гусєв Ярослав Олександрович ; Нац. банк України, Держ. вищ. 

навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2012. — 22 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2012-7239 А]

 УДК 336.71:339.727.22](477) 

4533. Деркач О. М. Стійкість страхового ринку як передумова фінансової безпе-

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Деркач Олександр Миколайович ; Нац. банк України, 

Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5593 А] 

 УДК 336.13.051:368.03](477) 

4534. Дробязко А. О. Банківський сегмент фінансової інфраструктури: макро- 

та мікроекономічний аспекти розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дробязко Анатолій 

Олександрович ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2012-5605 А]

 УДК 336.71 

4535. Дяченко Є. В. Формування і розвиток системи медичного страхування в 

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

фінанси і кредит" / Дяченко Євгеній Валентинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-6138 А]

 УДК 336.1:[364.3:61](477) 
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4536. Єфімова Л. М. Формування механізму забезпечення і використання обо-

ротних коштів сільськогосподарських підприємств в умовах кредитної рестрикції : 

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

та упр. п-вами" / Єфімова Людмила Миколаївна ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2012. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6885 А] 

 УДК 336.77:338.43 

4537. Зварич О. В. Прогнозування податкових надходжень у системі форму-

вання доходів бюджету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Зварич Ольга Володимирівна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-3982 А] УДК 336.22-047.72 

4538. Івахненко І. С. Фінансовий потенціал ринку цінних паперів та його інвес-

тиційна спрямованість : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Івахненко Ірина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2012-4478 А] УДК 336.761:336.767 

4539. Кислий О. С. Корпоративне управління банківським бізнесом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Кислий Олексій Сергійович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 

2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4926 А] 

 УДК 005.35:336.71 
4540. Кисляк К. Е. Розвиток прямого оподаткування у сільському господарст-

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

фінанси і кредит" / Кисляк Каріна Едуардівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6495 А] УДК 336.221:631 
4541. Козьмук Н. І. Ліквідність банківської системи України в умовах фінан-

сової нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Козьмук Наталія Ігорівна ; НАН України, 

Ін-т регіон. дослідж., [Ун-т банк. справи Нац. банку України]. — Львів, 2012. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6948 А] 

 УДК 336.71:005.334](477) 

4542. Крикун Т. І. Формування видатків бюджету як складова соціально-еко-

номічного розвитку країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Крикун Тетяна Іванівна ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-4017 А] УДК 336.142.3 

4543. Кубах Т. Г. Фінансова безпека держави під впливом розвитку ринку ка-

піталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Кубах Тетяна Григорівна ; Нац. банк України, Держ. вищ. 

навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-4020 А] 

 УДК 336.76(477) 
4544. Легкоступ І. І. Місцеві бюджети у системі бюджетного регулювання : 

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

фінанси і кредит" / Легкоступ Ігор Іванович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2012. 

— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2012-6527 А] 

 УДК 336.14:352 
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4545. Лисенко Р. С. Система оцінки та забезпечення фінансової стійкості бан-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лисенко Роман Станіславович ; Нац. банк 

України, Ун-т банк. справи. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-6531 А] УДК 336.71.025.12(477) 
4546. Ліхновський П. М. Аналіз інвестиційної привабливості цінних паперів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Ліхновський Павло Михайлович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 130 пр. — 
[2012-5026 А] УДК 336.763.2.021 

4547. Луценко І. С. Податкова політика України в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гро-

ші, фінанси і кредит" / Луценко Ірина Сергіївна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7286 А] 
 УДК 336.02:339.9(477) 

4548. Лучко Г. Й. Формування і реалізація інвестиційних стратегій суб'єктами 

ринку похідних цінних паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лучко Галина Йосипівна ; НАН 
України, Ін-т регіон. дослідж., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6254 А] 

 УДК 336.531.2:336.717.71 

4549. Максимова А. В. Макроекономічне стрес-тестування банків у системі 
регулювання банківської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Максимова Алла Василівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [ДВНЗ "Криво-

різ. нац. ун-т"]. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2012-5712 А] УДК 338.27:336.713 
4550. Мацюра С. І. Бюджетна політика органів місцевого самоврядування : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінан-

си і кредит" / Мацюра Світлана Іванівна ; М-во фінансів України, Держ. навч.-наук. 

установа "Акад. фін. упр.". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2012-4043 А] УДК 336.14:352 

4551. Мовчанюк О. А. Управління фінансовими ризиками в банках : автореф. 

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

кредит" / Мовчанюк Олег Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2012-5753 А] УДК 336.71:005.334 

4552. Муляр-Соломко Т. В. Підвищення фінансової безпеки держави на осно-

ві венчурного інвестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Муляр-Соломко Тетяна Віталіїв-
на ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Жито-

мир. держ. технол. ун-т]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 130 пр. — [2012-5110 А] УДК 336.1:330.322 

4553. Мусієнко О. М. Інвестиційно-орієнтована діяльність банків на ринку 
цінних паперів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мусієнко Олена Миколаївна ; Нац. банк 

України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — 

Суми, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-4050 А]

 УДК 336.71:336.763 
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4554. Набок О. М. Науково-методичні засади оперативного контролінгу в банку : 

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

нанси і кредит" / Набок Олександр Миколайович ; Ун-т банк. справи Нац. банку 

України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (18 назв). — 100 пр. — [2012-4051 А] УДК 336.77.078.3 

4555. Новак О. С. Сек'юритизація активів фінансових інститутів : (на основі 

інвестиц. фондів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси, кредит" / Новак Оксана Сергіївна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Житомир. держ. технол. ун-т]. 

— К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-5784 А] УДК 336.763.164 

4556. Оніщенко В. В. Банки з державною участю в банківській системі Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гро-

ші, фінанси і кредит" / Оніщенко Валентина Василівна ; Нац. банк України, Держ. 

вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2012. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5799 А]

 УДК 336.711(477) 

4557. Орлик С. В. Еволюція системи оподаткування нерухомого майна в Ро-

сійській імперії наприкінці ХVІІІ — початку ХХ ст. : (на матеріалах укр. губерній) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Орлик Світлана Владиславівна ; НАН України, Ін-т 

світ. економіки і міжнар. відносин, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6582 А] 

 УДК 336.226.211(470)"17/19" 

4558. Перконос П. П. Розвиток інститутів спільного інвестування в Україні : 

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

фінанси і кредит" / Перконос Павло Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2012-4362 А] УДК 336.714:336.763](477) 

4559. Пирога І. С. Правові та організаційні засади реформування податкової 

системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Пирога Ігор Сте-

панович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Україн-

ки]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 130 пр. — [2012-5169 А]

 УДК 336.221.4(477) 

4560. Пислиця А. В. Ефективність акцизного оподаткування в Україні : авто-

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

і кредит" / Пислиця Анна Віталіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-4062 А] УДК 336.226.3(477) 

4561. Пірог В. В. Фінансові інструменти управління кредитними ризиками 

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

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пірог Вадим Валентинович ; Ун-т банк. 

справи Нац. банку України. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-6598 А] УДК 336.77(477) 

4562. Плець І. І. Управління внутрішнім державним боргом в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
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і кредит" / Плець Іван Іванович ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-

силя Стефаника]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. 

— [2012-7321 А] УДК 336.276(477) 

4563. Плукар Л. А. Формування системи економічної безпеки банківського 

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

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Плукар Любов Андріївна ; НАН України, 

Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5180 А] УДК 336.71.025.13(1-32) 

4564. Подвисоцький Ю. А. Фінансові інвестиції як інструмент економічного 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Подвисоцький Юрій Анатолійович ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4063 А] УДК 336.767(477) 

4565. Пожар Т. О. Розвиток фінансово-бюджетного механізму державного фі-

нансового контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пожар Тетяна Олександрівна ; Нац. банк 

України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — 

Суми, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-5185 А] УДК 336.14.025.12 

4566. Радзівілл В. Ю. Ризикоорієнтоване фінансове планування на підприємс-

твах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Радзівілл Вікторія Юріївна ; Держ. установа "Ін-т еконо-

міки та прогнозув. НАН Ураїни". — К. 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(11 назв). — 150 пр. — [2012-5213 А] УДК 336.144:334 

4567. Радченко Н. Г. Механізм короткострокового кредитування сільськогос-

подарських підприємств банками України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Радченко Наталія Ген-

надіївна ; Класич. приват. ун-т, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики 

України]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2885 А] УДК 336.77.067.21:338.43](477) 

4568. Руденко М. О. Управління діяльністю банків у сфері фінансових інвес-

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

фінанси і кредит" / Руденко Максим Олександрович ; НАН, Ін-т регіон. дослідж., 

[Ун-т банк. справи Нац. банку України]. — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4585 А] УДК 336.717 

4569. Савчук С. В. Планування доходів і видатків місцевих бюджетів : авто-

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

і кредит" / Савчук Світлана Василівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 150 пр. — [2012-4379 А] 

 УДК 336.144 

4570. Сідляр В. В. Спеціальні режими оподаткування: прагматизм функціону-

вання та перспективи розвитку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сідляр Вікторія Володи-

мирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (29 назв). — 150 пр. — [2012-7646 А] УДК 336.225.6(477) 

4571. Сітайло М. В. Становлення банківської системи України 90-х років 

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
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"Історія України" / Сітайло Максим Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-4599 А] УДК 336.71(477)"199" 

4572. Солоджук Т. В. Фінансове забезпечення соціального захисту молоді : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінан-

си і кредит" / Солоджук Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., 

[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2012. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7106 А] 

 УДК 336.5:364-787.2-053.6 

4573. Степаненко-Липовик Б. В. Фінансовий механізм розвитку зеленого біз-

несу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Степаненко-Липовик Богдана Валеріївна ; Держ. устано-

ва "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 150 пр. — [2012-5302 А] 

 УДК 336.13:[338.4:504](477) 

4574. Стецюк Ю. П. Банківське інвестиційне кредитування аграрних проектів : 

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

фінанси і кредит" / Стецюк Юлія Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 130 пр. — [2012-5303 А] УДК 336.77:338.43 

4575. Сушкова О. Є. Податкове регулювання економічного розвитку регіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-

дукт. сил і регіон. економіка" / Сушкова Олена Євгеніївна ; Нац. акад. природоохо-

рон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(27 назв). — 100 пр. — [2012-5910 А] УДК 336.221:332.1 

4576. Фостяк В. В. Механізм управління капіталом банків в умовах економіч-

ної нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Фостяк Віра Володимирівна ; НАН Украї-

ни, Ін-т регіон. дослідж., [Ун-т банк. справи Нац. банку України]. — Львів, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-5368 А] 

 УДК 336.71:330.142.22](477) 

4577. Фурман І. В. Розвиток банківського кредитування фермерських госпо-

дарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Фурман Ірина Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 1 30 пр. — [2012-3900 А] УДК 336.77:631.115.11 

4578. Хоружий С. Г. Система регулювання обігу цінних паперів на біржовому 

ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Хоружий Сергій Гаврилович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2012-2917 А] УДК 336.717.71.025.12 

4579. Цалько Ю. М. Фінансове забезпечення діяльності приватних вищих на-

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

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Цалько Юлія Михайлівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-7145 А] УДК 336:378.018.593(477) 

4580. Чехова І. В. Формування та функціонування ринку банківських кредит-

них ресурсів в аграрному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Чехова Ірина Валеріїв-

на ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 

2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2012-4125 А] 

 УДК 336.77:338.436 

4581. Чімишенко С. М. Бюджетний механізм фінансування особового складу 

Збройних сил України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Чімишенко Сергій Миколайович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. 

— 100 пр. — [2012-4133 А] УДК 336.14:355.08](477) 

4582. Шалига Т. С. Банківське обслуговування роздрібних клієнтів на дистан-

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Шалига Тетяна Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2012-4141 А] УДК 336.717 

4583. Шварц О. В. Управління активами і пасивами банку : автореф. дис. на 

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

Шварц Олександр Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-5993 А] УДК 336.717 

4584. Шевчук Т. В. Функціонування та розвиток фондів фінансування будів-

ництва житла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Шевчук Тетяна Віталіївна ; НАН України, Ін-т регіон. 

дослідж. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2012-5428 А] УДК 336:332.834 

4585. Юхимчук В. Д. Ринковий механізм управління інвестиціями комерцій-

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

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Юхимчук Віктор Дмитрович ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 150 пр. — [2012-5469 А] УДК 336.71(477) 

4586. Яценко Ю. О. Механізми фінансового вирівнювання в системі держав-

ного регулювання економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Яценко Юлія Олесівна ; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті, [Нац. ін-т стратег. дослідж. при Президентові 

України]. — Донецьк, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 

[2012-7399 А] УДК 336.15:338.24](477) 

4587. Ященко О. А. Стратегічне регулювання ринку цінних паперів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 

нац. госп-вом" / Ященко Олександр Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-

зіна. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-4200 А] УДК 336.761.025 

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління  

та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

4588. Клочан В. В. Система інформаційно-консультаційного забезпечення аг-

рарної сфери: теорія, методологія, організація : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Клочан 
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В'ячеслав Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. 

нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(38 назв). — 100 пр. — [2012-6935 А] УДК 338.43:004.4:631.4 

4589. Курмаєв П. Ю. Науково-методологічні основи державного регулювання 

економічного розвитку на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Курмаєв 

Петро Юрійович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини]. — К., 2012. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (58 назв). — 

100 пр. — [2012-4996 А] УДК 338.24:332.1 

4590. Лагутін Г. В. Науково-методичні основи відтворення ресурсного потен-

ціалу зв'язано-диверсифікованих систем будівельних організацій : автореф. дис. на 

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

Лагутін Геннадій Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 

34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (40 назв). — 100 пр. — [2012-6988 А] 

 УДК 338.45:69 

4591. Матвійчук Л. Ю. Організаційно-економічний механізм використання та 

охорони туристичних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-

довища" / Матвійчук Людмила Юріївна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2012. — 

39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (65 назв). — 200 пр. — [2012-4042 А] 

 УДК 338.486 

4592. Нусінова О. В. Методологічні основи оцінювання економічної безпеки 

підприємств : (на прикл. гірн.-збагачув. комбінатів) : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олена Володимирівна ; М-во екон. розв. і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — К., 

2012. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (54 назви). — 100 пр. — [2012-6572 А]

 УДК 338.246 

4593. Філіпішин І. В. Механізм ефективного цілепокладання і управління змі-

нами в розвитку промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Філіпішин Ігор Во-

лодимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Ін-т економіки 

пром-сті НАН України]. — Маріуполь (Донец. обл), 2012. — 36 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 29—33 (36 назв). — 150 пр. — [2012-5948 А] УДК 338.45:005.93 

4594. Ходжаян А. О. Методологічні засади формування державної політики, 

орієнтованої на підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Ходжаян Аліна Олександрівна ; М-во екон. розв. і торгівлі 

України, Н.-д. екон. ін-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—34 (46 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2012-5963 А] УДК 338.22 

4595. Чеботарьов В. А. Державне регулювання структурної трансформації в 

харчовій та переробній промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чеботарьов Вячеслав 

Анатолійович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2012. — 35 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (53 назви). — 100 пр. — [2012-5974 А] 

 УДК 338.45:664 

4596. Шевчук Я. В. Теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку ав-

тотранспортної інфраструктури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Шевчук 
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Ярослав Васильович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., 

[ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Одеса, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(46 назв). — 100 пр. — [2012-7707 А] УДК 338.49:656.13 

4597. Юдін М. А. Теоретико-методологічні та практичні засади регуляторної 

політики держави у сфері енергозбереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Юдін Михайло 

Айзікович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2012. 

— 34, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (31 назва). — 100 пр. — [2012-7373 А]

 УДК 338.2:621.311.1 

4598. Юрків Н. Я. Пріоритети та механізми забезпечення економічної безпеки 

реального сектору економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Юрків Надія Ярославівна ; М-во 

фінансів України. Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.", [Львів. комерц. акад. 

Центр. спілки спожив. т-в України]. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—33 (46 назв). — 100 пр. — [2012-7376 А] УДК 338.242 

На ступінь кандидата 

4599. Андрущенко І. В. Формування, організація та державне регулювання ба-

зових корпоративних структур національної економіки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Андрущенко Інна Валентинівна ; Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. 

податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2012-5492 А] УДК 338.242.4 

4600. Бакеренко Н. П. Фінансово-економічний механізм управління діяльністю 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бакеренко Нателі Петиківна ; ПВНЗ "Єв-

роп. ун-т". — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 120 пр. 

— [2012-4412 А] УДК 338.486:640.42 

4601. Балан А. А. Економічний інструментарій контролювання діяльності та 

розвитку енергопостачального підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Балан Алла Аліджа-

нівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 130 пр. — [2012-6732 А] УДК 338.45:621.311.1 

4602. Бекірова С. Е. Економічне регулювання розвитку санаторно-курортного 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бекірова Севіль Ескендерівна ; Бердян. ун-т ме-

недж. та бізнесу, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Бердянськ (Запо-

різ. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-7455 А] УДК 338.45:615.834 

4603. Білик В. В. Розвиток малих та середніх машинобудівних підприємств в 

умовах формування конкурентного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Білик Вікторія 

Вікторівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — [2012-6742 А] УДК 338.24:621 

4604. Білошкурська Н. В. Економіко-організаційний механізм формування еко-

номічної безпеки агропромислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Білошкурська 

Наталія Володимирівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — [2012-7459 А] УДК 338.436 
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4605. Благой В. В. Вдосконалення фінансової політики інвестиційно-іннова-

ційного процесу розвитку автомобільного пасажирського транспорту на регіональ-

ному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 

"Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Благой Віталій Валерійович ; Харків. нац. 

акад. міськ. госп-ва. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-4698 А] УДК 338.47:656.13 

4606. Бучнєв М. М. Власність та її вплив на ефективність діяльності аграрних 

підприємств в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бучнєв Максим Михайлович ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. анграр. ун-т. — Луганськ, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 110 пр. — [2012-6425 А]

 УДК 338.436 

4607. Волот О. І. Інформаційне забезпечення та його вплив на ефективність 

управління підприємствами харчової промисловості регіону : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Волот Олена Ігорівна ; Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-6850 А] 

 УДК 338.24:664:004 

4608. Гарбера О. Є. Розвиток міжнародного туризму у світовій економічній 

системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гарбера Ольга Євгенівна ; Донец. нац. ун-т, 

[Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. 

— 100 пр. — [2012-7228 А] УДК 338.48-44(1-87) 

4609. Гончар Т. В. Державне регулювання розвитку внутрішнього ринку мета-

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гончар Тетяна Володимирівна ; НАН України, 

Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7231 А] УДК 338.312:621 

4610. Гончарук І. В. Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах 

активізації обігу цінних паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гончарук Ірина Володими-

рівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва) та в тексті. — 100 пр. — [2012-5580 А]

 УДК 338.246.027:336.761.6 

4611. Горбова Х. В. Економічна ефективність інвестиційної діяльності нафто-

газових підприємств в умовах концесії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Горбова Христина 

Володимирівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. ун-т "Львів. полі-

техніка"]. — Івано-Франківськ, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2012-6455 А] УДК 338.45:622.32 

4612. Грибіненко О. М. Удосконалення системи визначення приватизаційного 

рейтингу вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Грибіненко Ольга Миколаївна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2012-5584 А] УДК 338.246.025.28:622.012.2 

4613. Гринаш Л. П. Капіталізація нафтопереробних підприємств на засадах 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Гринаш Лілія Петрівна ; Івано-Франків. 
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нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Івано-Франківськ, 

2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (25 назв). — 100 пр. 

— [2012-6461 А] УДК 338.439.4:665.6 

4614. Дмитришин Б. В. Моделі оцінки продуктивності сучасних економічних 

систем на основі балансових підходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Дмитришин Богдан Васильович ; Харків. нац. екон. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. 

— Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-

5598 А] УДК 338.312:330.44 

4615. Доронін А. В. Конкурентоспроможність продукції цукробурякового ви-

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Доронін Андрій Володимирович ; 

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

центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 130 пр. — [2012-4832 А] 

 УДК 338.439:664.1 

4616. Дорош М. М. Інноваційні стратегії підвищення конкурентоспроможності 

фермерських господарств на ринку продукції птахівництва : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / До-

рош Мар'яна Михайлівна ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права", 

[Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Львів, 2012. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2012-6131 А] 

 УДК 338.439.02:339.137.2:636.5/.6 

4617. Дресвянніков Д. О. Формування антикризового механізму взаємодії фі-

нансово-кредитної системи з підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Дресвянніков 

Дмитро Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Ма-

ріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

120 пр. — [2012-6877 А] УДК 338.24:336.77 

4618. Дроздова В. А. Державне регулювання в сфері виробництва продуктів 

дитячого харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дроздова Валерія Анатоліївна ; 

Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Херсон, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7246 А] 

 УДК 338.24:641-053.2 

4619. Затулко А. В. Економічний розвиток системи взаємодії залізничного та 

морського транспорту : (на прикл. Миколаїв. мор. торговел. порту) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Затулко Андрій Володимирович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2012. — 

18 с. : іл. табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7532 А] 

 УДК 338.47 

4620. Зінченко А. І. Маркетинг підприємств зеленого туризму : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Зінченко Анастасія Ігорівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6907 А] 

 УДК 338.487 

4621. Зубенко А. В. Вартісно-орієнтоване управління портфелем інвестиційних 

проектів за моделями реальних опціонів у житловому будівництві : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Зубенко Анна Володимирівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6910 А]

 УДК 338.45:69]:330.322 

4622. Кадирус І. Г. Розвиток виробничо-технічних послуг фермерських і се-

лянських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кадирус Ірина Григорівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад., [Дніпропетров. держ. 

аграр. ун-т]. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 

100 пр. — [2012-4897 А] УДК 338.43:631.143 

4623. Канцевич С. І. Удосконалення економічного механізму виробництва мо-

лока в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Канцевич Сергій 

Ігорович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. 

акад., [Ін-т тваринництва Нац. акад. аграр. наук України]. — Полтава, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4907 А] 

 УДК 338.43:637.1 

4624. Квятко Т. М. Економічна ефективність діяльності підприємств-вироб-

ників продукції свинарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Квятко Тетяна Миколаївна ; Мі-

жнар. ун-т бізнесу і права, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка 

М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4921 А] 

 УДК 338.439.5:636.4 

4625. Кейван О. І. Прогнозування попиту на послуги туристичних підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Кейван Олена Іванівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника]. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-6175 А] УДК 338.486 

4626. Кирпа С. В. Податкове регулювання як інструмент боротьби з тіньовою 

економікою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кирпа Сергій Володимирович ; Нац. ун-т держ. 

податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5639 А] УДК 338.246.2:336.225.61 

4627. Кобєлєва Т. О. Формування та оцінювання кон'юнктури ринку електро-

технічної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кобєлєва Тетяна Олександрівна ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2012-4933 А] УДК 338.12:621.3 

4628. Коляденко Д. Л. Розвиток малого підприємництва в аграрному секторі 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 

продукт. сил і регіон. економіка" / Коляденко Дмитро Леонідович ; Черкас. держ. 

технол. ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства Украї-

ни]. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2012-4009 А] УДК 338.436 

4629. Крищенко Д. В. Засади підвищення конкурентоспроможності націо-

нальної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Крищенко Денис Вадимович ; 

Нац. акад. упр. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-6516 А] УДК 338.22 

4630. Лівік О. П. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку 

промислового садівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лівік Олександр Петрович ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — [2012-5698 А]

 УДК 338.436:634 

4631. Лісений Є. В. Трансформація економічних функцій держави в умовах гло-

балізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Лісений Євген Володимирович ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-6999 А] УДК 338.242.4:339.9 

4632. Ляхова Л. С. Економіко-організаційні механізми раціонального викорис-

тання рекреаційно-туристичних територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навко-

лиш. середовища" / Ляхова Лариса Сергіївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5705 А] 

 УДК 338.486 

4633. Макарова І. А. Організаційно-економічні засади забезпечення екологі-

зації розвитку продовольчих ринків : (на прикл. ринку молока та молоч. продукції) : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Макарова Ірина Антонівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку 

та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-4038 А] УДК 338.439.5:637.1 

4634. Максименко О. С. Державне регулювання енергоефективного розвитку 

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

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Максименко Олег Сергійович ; 

Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 140 пр. — [2012-5048 А] УДК 338.242.4:620.91 

4635. Назаренко Г. В. Державна підтримка виробництва і споживання соціально 

значимої продукції засобами податкової політики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Назарен-

ко Ганна Володимирівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Харків. 

нац. екон. ун-т]. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-7049 А] УДК 338.439:336.225.6 

4636. Незвещук-Когут Т. С. Удосконалення управління діяльністю туристичних 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Незвещук-Когут Тетяна Семенівна ; Херсон. нац. техн. 

ун-т, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-7053 А] УДК 338.486.2 

4637. Оліховська М. В. Організаційно-економічне обґрунтування становлення 

та розвитку підприємств агробізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Оліховська Марта Володи-

мирівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — 

Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2012-

7613 А] УДК 338.432 
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4638. Онуфрик М. С. Податкове регулювання економічної діяльності в систе-

мі державного управління економікою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Онуфрик Ма-

ріанна Святославівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Нац. ун-т держ. податк. служби Украї-

ни]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. 

— [2012-6579 А] УДК 338.242.4 

4639. Очеретін Д. В. Моделювання невитратного ціноутворення на підприємст-

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

наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Оче-

ретін Дмитро Валерійович ; Класич. приват. ун-т, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — За -

поріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-6583 А] УДК 338.51:004.4:338.48 

4640. Пісоцький А. А. Економічне регулювання розвитку аграрного вироб-

ництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Пісоцький Андрій Анатолійович ; М-во аграр. політи-

ки та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5174 А] 

 УДК 338.432.025.12 

4641. Подать В. М. Управління підвищенням прибутку туристичних підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Подать Володимир Михайлович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-7076 А]

 УДК 338.486.3:005.337 

4642. Пономаренко Л. О. Організаційно-економічні засади розвитку житлово-

комунального господарства мегаполісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Пономарен-

ко Людмила Олегівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-4067 А] УДК 338.45:332.8 

4643. Рабіа А. Абдуллах. Державне регулювання енергетичного сектора на-

ціонального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рабіа А. Абдуллах ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х. 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-5212 А] УДК 338.242.2:620.9 

4644. Радченко Ю. А. Інституційні механізми впровадження нових форм інте-

лектуальної власності в умовах постіндустріальної економіки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Радченко Юрій Андрійович ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН 

України". — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. 

прим. — 150 пр. — [2012-6620 А] УДК 338.242.4:347.77 

4645. Саєнко С. Г. Управління інноваційним розвитком основних засобів ма-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Саєнко Світлана Геннадіївна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [ДВНЗ " Запоріз. нац. ун-т"]. — Маріуполь 

(Донец. обл.), 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-7686 А] УДК 338.45:621 

4646. Сєдих А. А. Підвищення прибутковості сільськогосподарських підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Сєдих Андрій Анатолійович ; М-во аграр. політики та продовольст-
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ва України, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7101 А]

 УДК 338.43:631.11 

4647. Ситар Л. Й. Стратегічні орієнтири і напрями розвитку інфраструктури сфери 

культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Ситар Лілія Йосифівна ; 

Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5881 А] УДК 338.49:304.4 

4648. Соловйов Д. І. Науково-методичні основи державного регулювання ту-
ристичної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Соловйов Денис Ігорович ; Бердян. ун-т менедж. 

і бізнесу, [Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України]. — Бердянськ (За-

поріз. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 130 пр. — 

[2012-7652 А] УДК 338.486.1.025.12 
4649. Терещук С. М. Механізм фінансового регулювання аграрного виробницт-

ва в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Терещук Сергій Миколайович ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-5919 А]

 УДК 338.432.06 

4650. Трещов М. М. Формування механізмів та оцінка конкурентоспромож-

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Трещов Мирослав Миколайович ; 
М-во аграр. політики та продовольства України, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 

— [2012-5343 А] УДК 338.516.22 

4651. Удовіченко М. О. Управління економічною стійкістю аграрних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та упр. п-вами" / Удовіченко Максим Олександрович ; М-во аграр. полі-

тики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5352 А] 
 УДК 338.24:631 

4652. Уманський І. І. Формування та оцінювання інноваційного потенціалу 

оператора зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Уманський Ігор Іванович ; Держ. служ-

ба спец. зв'язку та захисту інформ. України, Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. 
— Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 130 пр. — 

[2012-3882 А] УДК 338.47+330.34 

4653. Фертюк С. В. Управління розвитком брендів підприємства : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Фертюк Світлана Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2012-5947 А] УДК 338.45:005.93 

4654. Чайка Т. О. Розвиток органічного виробництва в аграрному секторі еко-

номіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чайка Тетяна Олександрівна ; М-во аграр. полі-

тики та продовольства України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2012-5971 А] 

 УДК 338.436:631.147 
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4655. Чен Хойшен. Вдосконалення механізму формування раціональних пара-

метрів інноваційних продуктивних сил промисловості в регіонах : (на прикл. текстил. 

галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 

"Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Чен Хойшен ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. 

— Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-7697 А] УДК 338.43:677 

4656. Чорній О. В. Шляхи підвищення економічної ефективності використан-

ня матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарського виробництва : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Чорній Олександр Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-

огр.: с. 16—17 (9 назв) та в тексті. — 120 пр. — [2012-5982 А] УДК 338.436 

4657. Чужмир К. М. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності в аграр-

ному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чужмир Катерина Михайлівна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Ми-

колаїв, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в тексті. — 100 пр. 

— [2012-5986 А] УДК 338.436 

4658. Шамрін Р. В. Забезпечення ефективності діяльності сільськогосподар-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шамрін Руслан Володимирович ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва, [ДВНЗ "За-

поріз. нац. ун-т"]. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2012-5989 А] УДК 338.436 

4659. Ярмош В. В. Ефективне використання інтелектуальної власності на під-

приємствах харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ярмош Вікторія Віталіївна ; 

Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 130 пр. — [2012-7393 А] УДК 338.439:664 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

4660. Вдовенко Н. М. Регулювання розвитку аквакультури в Україні : автореф. 

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

нац. госп-вом" / Вдовенко Наталія Михайлівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (73 назви). — 150 пр. — [2012-6429 А] УДК 338.22:639.3](477) 

4661. Мазур Н. А. Організаційно-економічні засади формування економічного 

потенціалу підприємств продовольчого підкомплексу Подільського регіону : авто-

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

п-вами" / Мазур Наталія Анатоліївна ; М-во аграр. політики та продовольства Украї-

ни, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 

(45 назв). — 110 пр. — [2012-4036 А] УДК 338.439(477.4) 

4662. Мельникова М. В. Методологічні основи розвитку виробничо-господар-

ських комплексів в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мельникова Марина 

Віталіївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2012. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (57 назв). — 100 пр. — [2012-5730 А] УДК 338.3(477) 
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4663. Петренко О. О. Реформування залізничного транспорту в умовах інсти-

туціональних трансформацій економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Петренко 

Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2012. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (48 назв). — 100 пр. — [2012-4316 А] 

 УДК 338.47.021.8:656.2](477) 

4664. Чеховська М. М. Формування механізму організаційно-економічного 

розвитку залізничного комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чеховська Марія Ми-

колаївна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 28—33 (48 назв). — 150 пр. — [2012-7704 А] УДК 338.47:656.2](477) 

На ступінь кандидата 

4665. Безуглий І. В. Формування стратегії еколого-економічного розвитку ре-

креаційно-туристичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Безуглий Ігор Володимиро-

вич ; Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. — Чернігів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви) та в тексті. — 150 пр. — [2012-6055 А] 

 УДК 338.485(477) 

4666. Білоус С. В. Організаційно-економічні засади розвитку туристичного біз-

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Білоус Софія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Іва-

на Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 130 пр. — 

[2012-4422 А] УДК 338.486(477) 

4667. Божок А. Р. Економічний механізм оптимізації витрат на вантажні пере-

везення на прикладі Донецької залізниці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Божок Анастасія 

Романівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6823 А] УДК 338.585:656.223.2](477.6) 

4668. Волошенко А. В. Державне регулювання ціноутворенням в економіці 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Волошенко Антоніна Віталіївна ; Вищ. навч. закл 

"Нац. акад. упр.". — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (10 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-5559 А] УДК 338.532(477) 

4669. Грабарєв А. В. Моделювання процесів управління туристично-рекреа-

ційним комплексом АР Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

барєв Андрій Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва-

дима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-4292 А] УДК 338.486.3:330.47](477.75) 

4670. Гросицька О. Є. Стратегічні перспективи конкурентоспроможності хар-

чової промисловості в умовах глобалізації національної економіки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Гросицька Олена Євгенівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4805 А] 

 УДК 338.246.021.8:664](477) 

4671. Дем'янишина О. А. Організація розвитку сільських територій в системі 

відродження агросфери : (на матеріалах Вінниц. обл.) : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Дем'янишина Олеся Андріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

аграр. економіки". — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 130 пр. — [2012-6468 А] УДК 338.43(477.44-22) 

4672. Долгий А. О. Державне регулювання функціонування залізничного тра-

нспорту загального користування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Долгий Андрій 

Олександрович ; Донец. держ. ун-т упр., [Чернігів. держ. ін-т економіки і упр.]. — 

Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-6871 А] УДК 338.24+351.812 

4673. Дудін М. М. Формування економічної безпеки підприємницької діяль-

ності в умовах тінізації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дудін Микола 

Миколайович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Харків. нац. ун-т 

внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4836 А] УДК 338.242 

4674. Загороднюк О. В. Формування та розвиток ринку риби і рибної продукції 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Загороднюк Оксана Вікторівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 150 пр. — [2012-6480 А] 

 УДК 338.439.5:637.56](477) 

4675. Зборовська Т. Е. Розвиток мобільного зв'язку в структурі національної 

економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Зборовська Тамара Едуардівна ; НАН України, 

Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-5619 А] УДК 338.47:621.395](477) 

4676. Котляревський О. В. Система методів ціноутворення на банківські 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Котляревський Олег Вікторович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2012. — 

21 с., включ. обкл. : іл. табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7560 А]

 УДК 338.5:336.71](477) 

4677. Ляшенко Н. О. Підвищення економічної ефективності виробництва зер-

на кукурудзи в аграрних підприємствах зони Степу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Ляшенко 

Наталія Олексіївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Дніпропетров. 

держ. аграр. ун-т, [Ін-т с.-г. степ. зони Нац. акад. аграр. наук України]. — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (35 назв). — 

100 пр. — [2012-5706 А] УДК 338.439:633.15](477-251.1) 

4678. Малаховський Д. В. Економічна ефективність виробництва насіння зер-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Малаховський Дмитро Володимирович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2012-7015 А] 

 УДК 338.439:631.53.02](477.83) 

4679. Масс О. М. Управління рівнем відкритості національної економіки : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 
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упр. нац. госп-вом" / Масс Оксана Миколаївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 

2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-7022 А] УДК 338.242(477) 

4680. Мирошниченко В. В. Перспективні напрями розвитку нафтогазового 

комплексу в системі забезпечення енергетичної безпеки України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Мирошниченко Віктор Володимирович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 

Кондратюка. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 140 пр. 

— [2012-6277 А] УДК 338.24:622.27](477) 

4681. Патюта І. М. Державний моніторинг в системі регулювання банківсько-

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

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Патюта Інна Миколаївна ; 

Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 120 пр. — [2012-5816 А] УДК 338.24.025.12:336.71](477) 

4682. Піхняк Т. А. Організаційно-економічний механізм державного управ-

ління малим підприємництвом в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Піхняк Тетяна 

Андріївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-5827 А] 

 УДК 338.242.4:334.012.61-022.51](477) 

4683. Рєзніков В. В. Організаційні та структурні складові механізму державно-

го регулювання процесів міжнародної інтеграції України : автореф. дис. на здобуття 

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

Рєзніков Валерій Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х. 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5223 А] 

 УДК 338.242.4(477):339.924 

4684. Руда О. Л. Організаційно-економічні засади підвищення конкуренто-

спроможності виробництва зерна : (на матеріалах Вінниц. обл.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Руда Оксана Леонтіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т аграр. економіки". — К. 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 130 пр. — [2012-5237 А] УДК 338.43:633.1 

4685. Рудь Г. І. Державне регулювання зниження енергоємності ВВП Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Рудь Ганна Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-

зіна. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-7332 А] УДК 338.242.4.025.2(477) 

4686. Свічкарь В. А. Управління інтелектуальним капіталом споживчої кооперації 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Свічкарь Віталій Анатолійович ; Вищ. навч. закл. 

Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6655 А] 

 УДК 338.24:334.735](477) 

4687. Селінний М. М. Функціонування і регулювання ринку цукру в Україні : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Селінний Михайло Михайлович ; Чернігів. держ. ін-т еконо-

міки і упр. — Чернігів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

140 пр. — [2012-4593 А] УДК 338.439.5:664.1](477) 
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4688. Стьопочкін А. І. Валютний механізм державного регулювання націо-

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Стьопочкін Артем Ігорович ; Тав-

рійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Сімферополь, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6336 А] 

 УДК 338.23:336.74](477) 

4689. Унгурян В. Я. Управління розвитком сільських територій в сучасному 

інституціональному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Унгурян Віталіна Яросла-

вівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 150 пр. — [2012-4617 А] 

 УДК 338.43.02(477) 

4690. Челядінова Н. Г. Забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності бу-

дівництва швидкісного руху на залізничному транспорті України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Челядінова Наталя Геннадіївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4117 А] 

 УДК 338.47:625.1](477) 

4691. Шаповалов В. О. Державне регулювання розвитком акціонерного сек-

тора національної економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шаповалов Віталій 

Олегович ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — 

Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-4145 А] УДК 338.242.4:332.012.324](477) 

4692. Шахно А. Ю. Державне регулювання інституціональних змін на ринку 

праці в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шахно Альона Юріївна ; Класич. приват. ун-т. — 

Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-4149 А] УДК 338.24:331.5](477) 

4693. Шевчук С. В. Підвищення інноваційної активності у промисловості 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шевчук Сергій Васильович ; Держ. податк. служба 

України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4158 А] 

 УДК 338.45:330.341.1](477) 

4694. Шульга О. А. Ринкова трансформація аграрного сектора України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 

історія екон. думки" / Шульга Ольга Антонівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2012-7710 А] 

 УДК 338.43(477) 

4695. Шушкова Ю. В. Державне регулювання фінансової системи в трансфор-

маційній економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шушкова Юлія Володими-

рівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. 

т-в України]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-7712 А] УДК 338.24(477) 
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339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

4696. Бакалінський О. В. Маркетинг пасажирських перевезень перспектив-
ними видами рухомого складу залізниць: теорія, методологія, практика : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Бакалінський Олександр Вікторович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — 
К., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34 (45 назв). — 150 пр. — [2012-6409 А]
 УДК 339.138:656.2.072 

4697. Липинська О. А. Наукові засади державного регулювання розвитку тран-
зитного потенціалу країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Липинська Олена Андріївна ; НАН 
України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2012. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 29—34 (47 назв). — 100 пр. — [2012-7682 А] УДК 339.168.6(477) 

На ступінь кандидата 

4698. Базь М. О. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційних продук-
тів на ринку персональних комп'ютерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Базь Марія Олексіївна ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2012-4410 А] УДК 339.13:004.38 

4699. Величко А. О. Маркетингове управління цільовим ринком підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Величко Антон Олександрович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 150 пр. — [2012-6076 А] УДК 339.138:658 

4700. Гуцу Г. І. Економіко-організаційні основи розвитку морської торгівлі 
нафтоналивними вантажами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гуцу Геннадій Іванович ; 
НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2012-7512 А] УДК 339.165.4:665.71 

4701. Євчук В. В. Регіональні механізми підвищення конкурентоспроможності 
підприємств аграрного сектора економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Євчук Вік-
тор Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2012. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19. — 150 пр. — [2012-3976 А] УДК 339.137:338.432 

4702. Єргієва Л. В. Фактори та резерви підвищення конкурентоспроможності 
промислових підприємств : (на прикл. кабел. пром-сті) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Єргієва 
Любов Валеріївна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-7249 А] УДК 339.137.2 

4703. Заболотний В. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління 
конкурентоспроможністю продукції м'ясного птахівництва : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Заболотний Вячеслав Сергійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — 
100 пр. — [2012-3980 А] УДК 339.137.2:637.54 
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4704. Запорожець Т. С. Формування конкурентоспроможності господарського 

потенціалу машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Запорожець Тетяна 

Сергіївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2012. — 19 с. : іл. табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(14 назв). — 120 пр. — [2012-7531 А] УДК 339.137:621 
4705. Кордюкова М. А. Регулювання природних монополій на ринку природ-

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кордюкова Марина Анатоліївна ; 

НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 19—21 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4344 А] 

 УДК 339.13:662.6(477) 

4706. Кузьменко Ю. О. Особливості ефективного розвитку національних суд-

ноплавних компаній в умовах глобалізації ринку морської торгівлі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Кузьменко Юліана Олександрівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 

дослідж., [Одес. нац. мор. акад.]. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7569 А] УДК 339.165:656.611.2 

4707. Кулиняк І. Я. Оцінювання та регулювання ризиків підприємств-лізинго-
давців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Кулиняк Ігор Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 

— Львів, 2012. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (30 назв). — 

100 пр. — [2012-4023 А] УДК 339.187.6 
4708. Музика О. М. Маркетингові засади оцінювання і розвитку потенціалу 

ринку страхових послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Музика Ольга Михай-

лівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6295 А] 
 УДК 339.138:368(477) 

4709. Питель С. М. Формування ринку біодизеля в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Питель Світлана Михайлівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біо-
ресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4566 А] УДК 339.13:662.756](477) 

4710. Рибчинська О. М. Моделювання структури та динаміки світового енер-

горинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Рибчинська Олена Михай-
лівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2012-5227 А] 

 УДК 339.166.2-032.32 

4711. Сохацька Г. В. Управління конкурентоспроможністю продукції легкої 
промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. п-вами" / Сохацька Ганна Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т, 

[ПВНЗ "Європ. ун-т"]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-5895 А] УДК 339.137.2:658.62:67/68 
4712. Циран Я. Маркетингове управління лояльністю інституціональних клієн-

тів машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Циран Ян ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (26 назв). — 100 пр. — [2012-5387 А] УДК 339.138:621 



   

 
111 

4713. Чех М. М. Внутрішній ринок України в умовах глобалізації світового гос-

подарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Чех Мирослава Михайлівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка, [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. — 

Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2012-5979 А] УДК 339.13(477) 

4714. Якубівська Ю. Є. Державне регулювання міжнародного трансферу про-

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

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Якубівська Юлія Євгенівна ; 

Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. 

торгівлі]. — К., 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 110 пр. — 

[2012-6022 А] УДК 339.166.5.025.12(477) 

4715. Ярош-Дмитренко Л. О. Формування міжнародних конкурентних пере-

ваг українських виробників на світовому ринку машинобудування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-6037 А] УДК 339.137.2:339.5:621](477) 

339.3 Внутрішня торгівля 

На ступінь кандидата 

4716. Алсулаїман Юсаф А. Б. Абді. Розвиток інвестиційної діяльності торго-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Алсулаїман Юсаф А. Б. Абді ; Харків. 

держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-4649 А] УДК 339.37:330.322 

4717. Довгаль А. П. Формування системи соціального партнерства на підприємст-

вах роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Довгаль Андрій Петрович ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 

[2012-6128 А] УДК 339.37:331.105 

4718. Федуняк І. О. Формування попиту і пропозиції на ринку картоплі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Федуняк Ігор Осипович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7678 А] 

 УДК 339.439.62:635.21 

4719. Чернікова Г. С. Торговельні центри: організаційно-економічний аспект 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Чернікова Ганна Сергіївна ; Харків. держ. ун-т харчу-

вання та торгівлі. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-5403 А] УДК 339.378.2 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

4720. Гащицький О. А. Трансформація митної політики України в умовах лі-

бералізації міжнародної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гащицький Олексій 
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Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4770 А]

 УДК 339.543(477) 

4721. Крикуненко К. В. Суперечності функціонування офшорних зон в кон-

тексті економічного розвитку держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Крику-

ненко Катерина Валеріївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. 

— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-4982 А]

 УДК 339.543.624 

4722. Мітюшкіна Х. С. Розвиток світового ринку енергетичних ресурсів в 

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

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мітюшкіна Христина Сергіїв-

на ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 

100 пр. — [2012-5094 А] УДК 339.56:620.91 

4723. Пазізіна С. М. Імпортозаміщення в системі структурних зрушень вироб-

ництва та зовнішньої торгівлі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пазізіна Софія 

Миколаївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2012-5809 А] УДК 339.562(477) 

4724. Співак Р. В. Структурна взаємодія ринку нерухомості та зовнішньої тор-

гівлі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Співак Руслан Веніамінович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-5297 А] УДК 339.5.053(477) 

4725. Тустанівський Б. О. Зовнішньоторговельні відносини між Європейсь-

ким Союзом і США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Тустанівський Богдан Оме-

лянович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2012-7122 А] 

 УДК 339.5(4-6ЄС:73) 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь доктора 

4726. Фролова Т. О. Розвиток корпоративних стратегій в глобальному інвес-

тиційному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Фролова Тетяна Олександ-

рівна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (48 назв). — 100 пр. — [2012-7130 А] 

 УДК 339.727.2:339.92 

На ступінь кандидата 

4727. Кобилянська А. В. Інтеграція країн з ринками, що формуються, в між-

народний інвестиційний простір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кобилянська Алла 

Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. 

— К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 

100 пр. — [2012-6937 А] УДК 339.727.22 
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4728. Простебі Л. І. Циклічність світогосподарського розвитку в умовах фі-

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

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Простебі Людмила Іванів-

на ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Львів, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-7628 А] 

 УДК 339.7+338.12 

4729. Сімонова М. В. Глобалізація інституційного забезпечення прямого іно-

земного інвестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Сімонова Маргарита Ва-

димівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [ДВНЗ 

"Запоріз. нац. ун-т"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2012-7104 А] УДК 339.727.22:330.837 

4730. Терес А. В. Стабілізаційні механізми сучасної грошово-кредитної полі-

тики ЄС в контексті входження країн Центрально-Східної Європи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Терес Андрій Вікторович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. 

відносин. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-5324 А] УДК 339.74(061.1ЄС) 

4731. Терещенко С. В. Формування передумов трансформації глобальної ва-

лютної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Терещенко Світлана Валентинівна ; НАН 

України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5326 А] УДК 339.74 

4732. Тимонькіна К. В. Міжнародний досвід розвитку регуляторної інфра-

структури фондових ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Тимонькіна Катерина 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5328 А] 

 УДК 339.7+336.76 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

4733. Грущинська Н. М. Міжнародна спеціалізація економіки України в умо-

вах глобальних технологічних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гру-

щинська Наталія Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т світ. економіки 

і міжнар. відносин НАН України]. — Львів, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—38 (109 назв). — 100 пр. — [2012-7508 А] УДК 339.9(477) 

4734. Нікітіна М. Г. Чорноморський вектор геоекономічної стратегії України в 

контексті розвитку глобальної регіоналізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Нікітіна 

Марина Геннадіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 30—39 (85 назв). — 100 пр. — [2012-7300 А] УДК 339.9(477) 

4735. Шилець О. С. Міжнародна конкурентоспроможність людських ресурсів 

в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
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[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Шилець Олена Станісла-

вівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(45 назв). — 100 пр. — [2012-5430 А] УДК 339.97:331.101.262 

На ступінь кандидата 

4736. Алмахарік Н. М. Фарід. Інтеграційний дискурс арабських країн в умо-

вах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Алмахарік Н. М. Фарід ; Донец. нац. ун-т. 

— Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-7201 А] УДК 339.924(53) 

4737. Аль-Тмейзі А. Ю. Функціонування авіаційної інфраструктури України в 

системі світових інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Аль-Тмейзі 

Аліна Юріївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-6802 А] 

 УДК 339.92:656.7](477) 

4738. Бобилева М. В. Розвиток європейського економічного співробітництва в 

стратегічному вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бобилева Марія Володими-

рівна ; Донец. нац. ун-т. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-6745 А] УДК 339.923:061.1ЄС 

4739. Веремієнко Т. С. Соціокультурний компонент глобального економічно-

го розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Веремієнко Тетяна Сергіївна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6837 А] УДК 339.97:316.422.4 

4740. Давидов Д. С. Методологічні основи дослідження особливостей сучас-

них трансформацій глобального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Давидов 

Денис Станіславович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4455 А] УДК 339.9.01 

4741. Діброва О. Ю. Становлення та розвиток глобального проектного менедж-

менту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Діброва Олексій Юрійович ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6864 А] УДК 005.6:339.9 

4742. Коваль В. В. Глобальна конкурентоспроможність транснаціональних банків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Коваль Вікторія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4940 А] УДК 339.92:336.71 

4743. Коптілий Д. В. Інноваційні стратегії високотехнологічних підприємств 

на світовому ринку продукції та послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Коптілий 

Дмитро Васильович ; Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 

2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4960 А]

 УДК 339.9:629.78 

4744. Криворучко Н. В. Інвестиційно-інноваційний розвиток національних 

економік в умовах глобальних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. екон. наук : спец. 08.05.00 [тобто 08.05.01] "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Криворучко Наталя Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—22 (52 назви). — 100 пр. — [2012-4981 А] 

 УДК 339.92:330.322 

4745. Курок О. О. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств 

у системі митно-тарифного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Курок Олександр Олек-

сандрович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-4024 А] УДК 339.944:339.543 

4746. Любич Б. Б. Формування механізму управління зовнішньоекономічною 

діяльністю металургійного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Любич Борис Борисо-

вич ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Лу-

ганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2012-7008 А] УДК 339.944:669 

4747. Магдіч А. С. Циклічна криза та динаміка транзитивної економіки країн 

Центральної та Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Магдіч Аліса Сергіїв-

на ; Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5039 А] УДК 339.9(4) 

4748. Марковський І. О. Вплив інтеграції на формування спільної інновацій-

ної стратегії країн — членів ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Марковський Ігор 

Олегович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7019 А] УДК 339.924:061.1ЄС 

4749. Михайлов Р. В. Конвергенція національних регуляторних політик на 

страховому ринку ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Михайлов Роман Володи-

мирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7031 А] 

 УДК 339.924:368](4) 

4750. Немашкало О. А. Розвиток людських ресурсів в міжнародному бізнесі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Немашкало Олена Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т, 

[Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля]. — Донецьк, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21. — 100 пр. — [2012-5777 А] УДК 339.97:331.101.262 

4751. Орловська В. С. Розвиток мегаполісів в структурі європейської економі-

ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Орловська Вероніка Сергіївна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Придніпров. держ. акад. буд-ва та 

архіт.]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-5802 А] УДК 339.923:911.375 

4752. Підчоса О. В. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової 

нафтогазової галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Підчоса Олександр Ва-

сильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6596 А] 

 УДК 339.92:622.276.5 
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4753. Пода А. С. Формування конкурентних переваг України в контексті регіо-

налізації європейського економічного простору : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Пода Анастасія Станіславівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 150 пр. — [2012-6599 А] 

 УДК 339.922:339.972 

4754. Русанова К. В. Структурна трансформація торговельних відносин Украї-
ни з Росією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Русанова Катерина Володимирівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4375 А] УДК 339.92(477+(470+571)) 
4755. Савчук К. Д. Транснаціональне суперництво в глобальній економічній 

системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Савчук Кирило Дмитрович ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Тернопіль, 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6646 А]

 УДК 339.97 

4756. Сарана О. Ю. Трансформація зовнішньоекономічної функції держави в 

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

[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Сарана Ольга Юріївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — [2012-5252 А] УДК 339.9 

4757. Тітова О. С. Становлення і фактори розвитку менеджменту глобальних 

корпорацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Тітова Олена Сергіївна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5926 А] УДК 339.92/.97:005.941 

4758. Ходико Д. І. Міжнародна торгівля правами на викиди парникових газів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Ходико Дмитро Ігорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-

ка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-3908 А] УДК 339.92 

4759. Чуньбу Ду. Мале і середнє підприємництво КНР в структурі міжна-
родного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Чуньбу Ду ; Дніпропет-

ров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 140 пр. — [2012-5411 А]
 УДК 339.97:334.012.61-022.51/.55(510) 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

4760. Кіселичник В. П. Міське право Львова (друга половина ХІІІ — початок 

ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Кіселичник Василь 
Петрович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Львів. держ. ун-т 

внутр. справ]. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (32 назви). — 100 пр. — 

[2012-3996 А] УДК 34:352.075.1](477.83-25)"12/19" 
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4761. Невідомий В. І. Самоорганізація правової реальності як основа легітим-
ності конституційного законодавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Невідомий Василь Іванович ; М-во 
внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 29—33. — 100 пр. — [2012-6308 А] УДК 340.12:340.134 

На ступінь кандидата 

4762. Амонс М. О. Психолого-правова характеристика діянь, пов'язаних із ри-
зиком, в діяльності працівників міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Амонс Марина Олександрів-
на ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 18 с. — Біб-
ліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6721 А] УДК 34:159.9:351.74 

4763. Багрій Т. Я. Принцип верховенства права як засада розвитку публічного 
права сучасної України : (на матеріалах окр. галузей публіч. права) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 
і права; історія політ. і прав. учень" / Багрій Тарас Ярославович ; М-во внутр. справ 
України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(14 назв). — 100 пр. — [2012-3931 А] УДК 340.11.021(477) 

4764. Гелеш А. І. Формування та розвиток ідеї гуманізму в праві: філософсько-
правовий вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 
[спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Гелеш Андрій Ігорович ; М-во внутр. справ 
України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 
(9 назв). — 100 пр. — [2012-4206 А] УДК 340.12 

4765. Гончаров В. В. Офіційне тлумачення юридичних норм як засіб встанов-
лення і трансформації їх змісту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 
Гончаров Володимир Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Львів, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (20 назв). — 100 пр. 
— [2012-4792 А] УДК 340.132.6 

4766. Горобець К. В. Аксіосфера права та її компоненти : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Горобець 
Костянтин Валерійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2012-4449 А] УДК 340.12 

4767. Дімчогло М. І. Консолідація інформаційного законодавства України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право та процес; фін. право; інформ. право" / Дімчогло Марина Іванівна ; Нац. авіац. 
ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Кабінет Міністрів Украї-
ни]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6867 А]
 УДК 34:002.1](477)(094.5) 

4768. Добош З. А. Конвергенція справедливості і права: філософсько-правовий 
вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 
"Філософія права" / Добош Зоряна Андріївна ; М-во внутр. справ України, Львів. 
держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 
100 пр. — [2012-6126 А] УДК 340.12 

4769. Железов О. Є. Становлення та розвиток інститутів спільного інвестуван-
ня в країнах Західної Європи, США і Україні : (іст.-прав. аспект) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
права; історія політ. і прав. учень" / Железов Олександр Євгенович ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2012-4850 А] УДК 340.134:336.767]((4-15)+73+477) 
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4770. Житник О. О. Філософсько-правові засади інституту глави держави в 

українському державотворенні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Житник Оксана Олександрівна ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4855 А] УДК 340.12:342(477) 

4771. Зозуля В. М. Судово-медична характеристика вогнепальних ушкоджень 

грудної клітки і живота, заподіяних патронами "Флобер" : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Зозуля Віталій 

Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. 

— [2012-4871 А] УДК 340.62:[617.541+617.55]-001.45 

4772. Ісмайлов К. Ю. Акти судової влади в системі джерел права України : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Ісмайлов Карен Юрійович ; 

Маріупол. держ. ун-т, [Донец. юрид. ін-т М-ва внутр. справ України]. — Маріуполь 

(Донец. обл.), 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6164 А]

 УДК 340.142(477) 

4773. Калугін О. Ю. Організаційно-правові засади впровадження інформацій-

но-комунікаційних технологій в аграрний сектор в умовах розвитку інформаційного 

суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Калугін Олег 

Юрійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2012-7259 А]

 УДК 34:004:631](477) 

4774. Копельців-Левицька Є. Д. Ментальність українського народу: філософ-

сько-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Копельців-Левицька Єлизавета Деонізіївна ; М-во 

внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2012. — 18 с. — Біб-

ліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4226 А] УДК 340.12(477) 

4775. Костенко І. В. Організаційно-правове забезпечення режиму секретності 

в органах внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Костенко 

Ірина Володимирівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. акад. внутр. 

справ]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 130 пр. — [2012-7268 А]

 УДК 34.06:351.741](477) 

4776. Любченко М. І. Юридична термінологія: поняття, особливості, види : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Любченко Маріанна Іванівна ; 

Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6539 А] УДК 340.113 

4777. Павловська-Кравчук В. А. Правовий менталітет: поняття, особливості і 

його вплив на правотворчі процеси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Павловська-Кравчук Вікторія Анатоліївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України 

ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-6587 А] УДК 340.1 

4778. Пампура М. В. Правове регулювання та організація фінансово-еко-

номічної діяльності органів місцевого самоврядування на українських землях у складі 
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Російської імперії (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Пампура Максим Валерійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. 

— Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7309 А] 

 УДК 340.15:336.1](477)(091) 

4779. Резницька В. О. Організаційно-правові основи діяльності добровільних 

громадських формувань самооборони в 1944—1945 рр. : (за матеріалами захід. обл. 

УРСР) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Резницька Вікторія 

Олександрівна ; Маріупол. держ. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Маріуполь (Донец. 

обл.), 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5218 А] 

 УДК 340.12:351.743](477) 

4780. Семеніхін І. В. Правова доктрина в системі юридичної науки та практи-

ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Тео-

рія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Семеніхін Ігор Вікторо-

вич ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6660 А] УДК 340.143 

4781. Сидоренко О. О. Процесуальні норми права: поняття, особливості, різ-

новиди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Сидоренко Ольга 

Олександрівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-6664 А] УДК 340.13 

4782. Стасюк С. В. Об'єкт інформаційних правових відносин: загальнотео-

ретичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Ста-

сюк Світлана Валентинівна ; Маріупол. держ. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. 

— Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-5898 А] УДК 340.132 

4783. Ткач Т. П. Теорія елітарної демократії: правові засади : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Ткач Тетяна Петрівна ; М-во внутр. справ Украї-

ни, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4097 А] УДК 340.12(477) 

4784. Толстенко В. Л. Правова ідеологія у розвиткові сучасної Української 

держави і суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень"  / 

Толстенко Володимир Леонідович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", 

[Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-4100 А] УДК 340.12(477) 

4785. Устименко О. С. Особливості формування професійної правової свідо-

мості та правової культури слідчого органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 

права; історія політ. і прав. учень" / Устименко Олена Сергіївна ; Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7123 А]

 УДК 340.1:343.1 

4786. Целуйко М. Ф. Компетентна правова культура в механізмі формування 

та реалізації українського права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Целуйко Михайло Федорович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-7146 А] УДК 340.1(477) 

4787. Чайка В. В. Податкове законодавство України та держав Європейського 

Союзу: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / 

Чайка Вікторія Вікторівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 

обл.), 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—20 (33 назви). — 100 пр. — [2012-5388 А]

 УДК 340.5:[347.73:336.21](477+4-6ЄС) 

4788. Шевців М. Б. Інтуїтивна культура юриста: філософсько-правове дослід-

ження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 

"Філософія права" / Шевців Михайло Богданович ; М-во внутр. справ України, Львів. 

держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-4276 А] УДК 340.12:174.024.2 

4789. Юрлов М. М. Правова модернізація як фактор впливу на сучасні інсти-

туціональні структури в умовах глобалізаційних процесів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 

історія політ. і прав. учень" / Юрлов Михайло Миколайович ; Маріупол. держ. ун-т. 

— Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 150 пр. — 

[2012-7377 А] УДК 340.134.047 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 

4790. Бабін Б. В. Програмне регулювання в сучасному міжнародному праві: 

теоретичні та практичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Бабін Борис Володимирович ; Ін-т законо-

давства Верховної Ради України, [Одес. нац. мор. акад.]. — К., 2012. — 40 с. — Біб-

ліогр.: с. 32—38. — 100 пр. — [2012-5499 А] УДК 341.1 

На ступінь кандидата 

4791. Буквич А. В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання 

обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сі-

мейне право; міжнар. приват. право" / Буквич Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2012-4433 А] УДК 341.96:347.457 

4792. Варес К. Л. Міжнародно-правові аспекти дослідження Україною ресур-

сів Міжнародного району морського дна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Варес Костянтин Лембітович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі]. 

— К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-4730 А] 

 УДК 341.221.2:551.46(477) 

4793. Гаврилова Ю. Ю. Міжнародно-правова регламентація повітряного прос-

тору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Між-

нар. право" / Гаврилова Юлія Юріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. 

— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3950 А] 

 УДК 341.226 
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4794. Ель-Кафарна Мухаммед Салем Хассан. Особливості міжнародно-

правового статусу Палестинської Автономії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Ель-Кафарна Мухаммед Салем 

Хассан ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7523 А] УДК 341.018 
4795. Ірінєєва В. І. Система кримінальної юстиції в Європейському Союзі : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. 

право" / Ірінєєва Владислава Ігорівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. 

— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 150 пр. — [2012-7255 А] 
 УДК 341.4 

4796. Козярська А. О. Міжнародно-правове забезпечення регіональної колек-

тивної безпеки: участь і перспективи України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Козярська Анна Олегівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 13—14. — 100 пр. — [2012-6949 А] УДК 341.17(477) 

4797. Кривак В. В. Міжнародно-правовий режим територіального моря : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. пра-

во" / Кривак Володимир Віталійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 
[Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6515 А] УДК 341.225.5 

4798. Купцова М. В. Арбітражна угода як основа компетенції міжнародного 

комерційного арбітражного суду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Купцова Марина 

Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14 (6 назв). — 200 пр. — [2012-6224 А] УДК 341.63:347.711(477) 

4799. Лекарь А. С. Правила і процедури вирішення спорів у рамках Світової 

організації торгівлі та механізми їх впровадження в Україні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Лекарь 

Ангеліна Сергіївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-5690 А] 

 УДК 341.23:339.52](477) 
4800. Мушак Н. Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав 

людини в європейських міжнародних організаціях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Мушак Наталія Богда-

нівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. ун-т права НАН України]. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7046 А] 
 УДК 341.231.14:341.17 

4801. Птуха С. С. Правові аспекти діяльності Ради Європи у сфері охорони та 

використання культурної спадщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Птуха Сергій Сергійович ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Укр. держ. ун-т фінансів і між-

нар. торгівлі]. — К. 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-5205 А] УДК 341.1 

4802. Семаніва Ю. В. Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій 
палаті України як суб'єкт адміністративного права : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. 

право" / Семаніва Юлія Вікторівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7336 А] 

 УДК 341.63:347.799.6](477) 
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4803. Синчанський С. О. Екологічні чинники в міжнародно-правовому регу-

люванні торговельних відносин у контексті функціонування Світової організації 

торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 

"Міжнар. право" / Синчанський Станіслав Олександрович ; Ін-т законодавства Вер-

ховної Ради України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-5268 А] УДК 341.16:339.52 

4804. Сліпченко А. В. Правовий режим Єдиного європейського неба : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / 

Сліпченко Антоніна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2012-6674 А] УДК 341.226(4) 

4805. Чорнобай Д. В. Відповідальність за правомірну діяльність у міжнарод-

ному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 

"Міжнар. право" / Чорнобай Дмитро Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 130 пр. — [2012-7169 А] 

 УДК 341.23 

4806. Шелудченкова А. С. Міжнародно-правовий статус Європейського Сою-

зу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Між-

нар. право" / Шелудченкова Аліна Сергіївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради 

України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7182 А] УДК 341.1:061.1ЄС 

342 Державне право. Конституційне право.  

Адміністративне право 

На ступінь доктора 

4807. Бєлов Д. М. Парадигма українського конституціоналізму : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муні-

цип. право" / Бєлов Дмитро Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України, 

[ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Х., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. 

— [2012-6814 А] УДК 342(477) 

4808. Гулієв А. Д. Порівняльно-правовий аналіз ролі інституту президентства 

у протидії міжнародному тероризму : (на прикл. України та Азербайджан. Республі-

ки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Кон-

ституц. право; муніцип. право" / Гулієв Аріф Джаміль огли ; Ін-т законодавства Вер-

ховної Ради України, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—34 

(53 назви). — 150 пр. — [2012-6110 А] УДК 342.511.05(477+479.24) 

4809. Доненко В. В. Публічне адміністрування безпеки дорожнього руху : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право 

та процес; фін. право; інформ. право" / Доненко Валерій Вікторович ; М-во внутр. 

справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2012. — 40 с. 

— Бібліогр.: с. 34—38. — 100 пр. — [2012-3971 А] УДК 342.951:656.13 

4810. Мірошниченко Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя 

в Україні : (теорет. та практ. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Мірошниченко Юрій 

Романович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2012. — 38 с. — Біб-

ліогр.: с. 32—35 (34 назви). — 100 пр. — [2012-6287 А] УДК 342.57(477) 

4811. Мосьондз С. О. Адміністративно-правові засади державної політики у 

сфері науки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Мосьондз Сергій 
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Олександрович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. акад. внутр. 

справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2012. — 37 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 30—34. — 100 пр. — [2012-7600 А] УДК 342.951:001](477) 

4812. Приходько Х. В. Конституційний процес в Україні: актуальні проблеми 

становлення та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Приходько Христина Вікторів-

на ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Маріупол. держ. ун-т]. — К., 2012. 

— 39 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (51 назва). — 100 пр. — [2012-6319 А] 

 УДК 342.4(477) 

4813. Сухонос В. В. Конституційно-правовий статус глави держави: порівняль-

ний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Сухонос Володимир Вікторович ; НАН Украї-

ни, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 34 с. — Бібліогр.: 

с. 26—31 (50 назв). — 120 пр. — [2012-6690 А] УДК 342.511.05(477) 

4814. Тимченко Г. П. Принципи цивільного та адміністративного судочинства 

в Україні: проблеми теорії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право; міжнар. 

приват. право" ; 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Тимчен-

ко Геннадій Петрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 

К., 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (34 назви). — 150 пр. — [2012-5923 А] 

 УДК 342.92+347.9](477) 

На ступінь кандидата 

4815. Аніна О. В. Іноземці та особи без громадянства в адміністративно-де-

ліктному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Аніна Ольга 

Вікторівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ. України, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. 

— К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 130 пр. — [2012-6803 А] 

 УДК 342.9:342.726-054.6](477) 

4816. Аракелян М. М. Провадження у справах щодо видворення іноземців та 

осіб без громадянства в адміністративному суді : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; ін-

форм. право" / Аракелян Марія Мінасівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6806 А] 

 УДК 342.9:343.343.6](477) 

4817. Афанасіаді Д. М. Адміністративно-правові засади взаємодії правоохо-

ронних та інших органів при розслідуванні злочинів міжнародного характеру : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та 

процес; фін. право; інформ. право" / Афанасіаді Дмитро Миколайович ; Міжнар. ун-т 

бізнесу і права, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. 

— Херсон, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3927 А]

 УДК 342.95:343.9 

4818. Бакумов О. С. Конституційне право громадян України на участь у вибо-

рах і референдумах та проблеми його реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Ба-

кумов Олександр Сергійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудро-

го". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6728 А]

 УДК 342.81(477) 
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4819. Баланюк Л. Л. Адміністративно-правове регулювання парабанківської 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Баланюк Леонід 

Леонідович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 

17 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4671 А] 

 УДК 342.951:336.73](477) 

4820. Беляєва М. В. Конституційно-правові засади політичної функції Україн-

ської держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Беляєва Марина Валеріївна ; Нац. ун-т "Юрид. 

акад. України ім. Ярослава Мудрого", [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — Х., 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (32 назви). — 

100 пр. — [2012-5509 А] УДК 342.4(477) 

4821. Бенедик В. І. Норми адміністративно-процесуального права : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та 

процес; фін. право; інформ. право" / Бенедик Василь Іванович ; Нац. ун-т "Юрид. 

акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-4684 А] УДК 342.9(477) 

4822. Бердник В. С. Юрисдикційна діяльність адміністративних комісій : (ма-

тер. та процесуал. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Бердник 

Віктор Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, 

молоді та спорту України, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Запоріжжя, 2012. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4686 А] УДК 342.924 

4823. Бердникова Л. В. Державна податкова служба України як суб'єкт адмі-

ністративного судочинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Берднико-

ва Лілія Володимирівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 

обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2012-4687 А] 

 УДК 342.9:336.22](477) 

4824. Березовська І. Р. Адміністративно-правові засоби забезпечення інфор-

маційної безпеки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Березовська Іри-

на Романівна ; М-во внутр. справ. України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3934 А] 

 УДК 342.95:004.056](477) 

4825. Біленко В. А. Оціночні поняття в адміністративно-деліктному процесі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право та процес; фін. право; інформ. право" / Біленко Валерій Анатолійович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-6815 А] УДК 342.9:340.111](477) 

4826. Білоус В. В. Організаційно-правові засади реалізації контролю за обігом 

публічних грошових коштів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Білоус 

Віталій Владиславович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — 

Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6818 А]

 УДК 342.951:336.13 

4827. Бондарчук О. В. Інститут недоторканності депутата парламенту в Украї-

ні та Російській Федерації: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Бондарчук Олег Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Коре-

цького. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-4710 А]

 УДК 342.5(477+(470+571)) 

4828. Васильків Ф. Ф. Адміністративно-правовий режим та діяльність органів 

внутрішніх справ у районі проведення спецоперацій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; ін-

форм. право" / Васильків Федір Федорович ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т 

бізнесу та права". — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2012-7216 А] УДК 342.951:351.741 

4829. Вовчук М. М. Класифікація адміністративних деліктів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; 

фін. право; інформ. право" / Вовчук Марина Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т, [М-во 

внутр. справ]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-7224 А] УДК 342.9.03(477) 

4830. Вознесенська О. А. Правові засади державного регулювання в галузі ау-

діовізуальних засобів масової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. пра-

во" / Вознесенська Олена Андріївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформати-

ки і права, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 130 пр. — [2012-7225 А] УДК 342.951:654.1 

4831. Воронятніков О. О. Адміністративно-правовий статус Державної мігра-

ційної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Воронятніков 

Олександр Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. акад. 

внутр. справ]. — Запоріжжя, 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-6852 А] УДК 342.9:351.756 

4832. Гаврилюк О. О. Принцип гласності та відкритості в адміністративному 

судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Гаврилюк Олек-

сандр Олександрович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, 

М-во внутр. справ України]. — Херсон, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 

— 100 пр. — [2012-4759 А] УДК 342.565(477) 

4833. Гаврилюк Ю. О. Провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи 

бездіяльності Вищої ради юстиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / 

Гаврилюк Юлія Олегівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6762 А] УДК 342.922:343.155 

4834. Гаркуша В. В. Контрольна діяльність Державної автомобільної інспекції 

за правомірністю експлуатації транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; ін-

форм. право" / Гаркуша В'ячеслав Вікторович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, 

[Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6092 А] 

 УДК 342.922:351.811.12](477) 

4835. Говоров В. С. Місцеві та регіональні омбудсмани: світовий досвід орга-

нізації і діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Говоров Валерий [тобто Валерій] 
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Станиславович [тобто Станіславович] ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-7230 А] 

 УДК 342.534.072.2:342.7 

4836. Голобутовський Р. З. Суддя як суб'єкт дисциплінарного провадження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право та процес; фін. право; інформ. право" / Голобутовський Роман Зіновійович ; 

Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6451 А] УДК 342.98(477) 

4837. Грицай І. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності неурядо-

вих правозахисних організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Грицай 

Ірина Олегівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4801 А] УДК 342.922:061.2 

4838. Держалюк О. М. Депутатський запит як форма парламентського конт-

ролю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Держалюк Олександр Мико-

лайович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6118 А] 

 УДК 342.536(477) 

4839. Дивак М. М. Адміністративно-правові засади управління якістю кадро-

вого забезпечення органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; ін-

форм. право" / Дивак Михайло Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4210 А] 

 УДК 342.51:005.963:351.74](477) 

4840. Дмитренко Ю. М. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Дмитренко Юлія Миколаївна ; 

М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6868 А] УДК 342.951:336.71](477) 

4841. Дорош В. С. Адміністративно-правове регулювання організації адмініст-

ративного судочинства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Дорош 

Василь Степанович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5604 А] 

 УДК 342.9:342.565.4](477) 

4842. Євсікова О. В. Захист податкових правовідносин у адміністративних судах 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Євсікова Олена Віталіївна ; Нац. 

авіац. ун-т. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-6880 А] УДК 342.951:343.359.2](477) 

4843. Єрмілова М. Г. Особливості правового статусу дитини з обмеженими 

можливостями в Україні : (теорет.-прав. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Єрмілова Марина Георгіївна ; Ін-т законодавства Верховної 

Ради України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-6475 А] УДК 342.726-053.2-056.26(477) 



   

 
127 

4844. Живко М. О. Адміністративно-правове регулювання проходження служби 

в органах внутрішніх справ України в умовах адміністративної реформи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та 

процес; фін. право; інформ. право" / Живко Михайло Олександрович ; Приват. вищ. 

навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2012-6889 А] УДК 342.951:351.74](477) 

4845. Забарський В. В. Адміністративно-правове регулювання політичних 

прав військовослужбовців Збройних сил України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; ін-

форм. право" / Забарський Владислав Валерійович ; Нац. авіац. ун-т, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-5611 А] УДК 342.9:342.7:355.1](477) 

4846. Закурін М. К. Адміністративно-правове регулювання діяльності господар-

ських судів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Закурін Микола Костянтинович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту, 

[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. 

— Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4860 А]

 УДК 342.95:347.99](477) 

4847. Заяць Р. Я. Правовий аналіз обставин, що виключають адміністративну 

відповідальність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Заяць Роман 

Ярославович ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-6903 А] УДК 342.922(477) 

4848. Зицик С. Г. Правове регулювання оскарження рішень органів ДПС в ад-

міністративному порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Зицик Сергій 

Григорович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4216 А] УДК 342.9.038 

4849. Іваха В. О. Адміністративно-правове регулювання державної кадрової 

політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Іваха Валерій 

Олександрович ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-6916 А] 

 УДК 342.95:331.1](477) 

4850. Іващенко О. Ю. Оскарження адміністративних послуг у Великій Брита-

нії та Україні : (порівнял.-прав. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / 

Іващенко Олена Юріївна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. 

справ України]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-4881 А] УДК 342.9(410) 

4851. Кацуба Р. М. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо запобі-

гання порушенням громадського порядку при проведенні масових спортивних захо-

дів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право та процес; фін. право; інформ. право" / Кацуба Роман Миколайович ; Міжнар. 

ун-т бізнесу і права, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ Украї-

ни]. — Херсон, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4917 А]

 УДК 342.951 
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4852. Кобзар В. В. Адміністративно-правовий статус персоналу кримінально-

виконавчої установи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Кобзар Вікторія 

Василівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2012-4934 А] УДК 342.922:343.83](477) 

4853. Кобзєва Т. А. Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер-

жаних злочинним шляхом: адміністративно-правові засади організації та функціону-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Кобзєва Тетяна Анатоліївна ; 

Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Сум. держ. ун-т]. — Херсон, 2012. — 21 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4935 А] УДК 342.922:343.9.024:336.7](477) 

4854. Ковальов І. П. Місцеве самоврядування як інститут сучасного українсь-

кого конституціоналізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Ковальов Ігор Павлович ; Маріупол. 

держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-7266 А] УДК 342.4:352](477) 

4855. Козицький В. І. Адміністративно-правовий статус регіональних управ-

лінь МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Козицький Вік-

тор Іванович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6945 А] 

 УДК 342.9(477) 

4856. Кравцова К. М. Адміністративно-правове регулювання обігу пестицидів 

в сільському господарстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / 

Кравцова Катерина Миколаївна ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та 

права", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Львів, 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-6966 А] УДК 342.951:632.95 

4857. Кузьменко О. О. Конституційний Суд України в системі вищих органів 

державної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Кузьменко Олена Олексіївна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-6218 А] УДК 342.565.2(477) 

4858. Лісіцков О. В. Адміністративні процедури кадрової роботи в органах 

Державної пенітенціарної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. пра-

во" / Лісіцков Олександр Володимирович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Хар-

ків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2012. — 19 с. — Біблі-

огр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6241 А] УДК 342.98:343.83](477) 

4859. Лісовська В. С. Адміністративно-правове регулювання оподаткування в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Лісовська Валентина Сергіївна ; 

Нац. ун-т Держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-6533 А] УДК 342.92:336.22 

4860. Лобова Ю. К. Правові та організаційні основи бюджетного програму-

вання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Лобова Юлія 



   

 
129 

Костянтинівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Донец. юрид. ін-т М-ва 

внутр. справ України]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 130 пр. — 

[2012-7001 А] УДК 342.951:336.14](477) 

4861. Маринів І. І. Конституційний контроль у Республіці Польща : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Маринів Іванна Ігорівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Яро-

слава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-5722 А] УДК 342.565.2(438) 

4862. Маркова О. О. Адміністративно-правові засади діяльності органів внут-

рішніх справ в договірних відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / 

Маркова Олена Олегівна ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права", 

[Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Львів, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-7291 А] УДК 342.92:351.74 

4863. Мельник М. В. Правове регулювання митних режимів в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та 

процес; фін. право; інформ. право" / Мельник Михайло Володимирович ; Акад. праці 

і соц. відносин Федер. профспілок України, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-5074 А] УДК 342.951:339.543](477) 

4864. Мельник М. П. Доказування при розгляді земельних спорів в адмініст-

ративному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / 

Мельник Микола Петрович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5073 А]

 УДК 342.9:349.4](477) 

4865. Мельник О. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення, 

що посягають на право власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / 

Мельник Олександр Володимирович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. 

держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-4044 А] УДК 342.95 

4866. Микульця І. І. Адміністративно-правовий статус органів юстиції Украї-

ни регіонального рівня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Микульця Іван 

Іванович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-4534 А] УДК 342.951(477) 

4867. Миронець І. М. Адміністративно-правове регулювання будівельної 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Миронець Ірина 

Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2012. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5736 А] 

 УДК 342.951:624](477) 

4868. Михайлова Ю. О. Адміністративно-правові засади діяльності суб'єктів 

забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу ОВС України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; 

фін. право; інформ. право" / Михайлова Юлія Олегівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і пра-
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ва, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Херсон, 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5084 А] 
 УДК 342.922:354.741(477) 

4869. Ніканорова О. В. Адміністративно-правові відносини в діяльності мит-

них органів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Ніканорова Оле-
на Володимирівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-7608 А] УДК 342.9:336.24.07(477) 

4870. Огороднікова І. І. Адміністративна відповідальність за правопорушення 

у сфері оподаткування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Огороднікова 
Ірина Ігорівна ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби Украї-

ни. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-6573 А] УДК 342.9:336.2 

4871. Орищенко І. В. Конституційно-правове регулювання наглядової діяль-
ності прокуратури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Орищенко Ігор Васильо-

вич ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-7305 А] УДК 342.56(477) 

4872. Павліченко В. М. Виявлення і припинення міліцією адміністративних 
правопорушень у сфері підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; ін-

форм. право" / Павліченко Володимир Миколайович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, 

[Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Херсон, 2012. — 21 с. 
— Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2012-5145 А] УДК 342.922:343.53 

4873. Пересада О. М. Конституційна реформа в сучасних державах: теоретич-

ні засади та практика реалізації : (на прикл. держав-членів ЄС) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муні-
цип. право" / Пересада Ольга Михайлівна ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (До-

нец. обл.), 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 150 пр. — [2012-7316 А]

 УДК 342.41 

4874. Петрусевич В. І. Адміністративно-правове регулювання зайнятості інва-

лідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Петрусевич Вікторія Іванівна ; 

М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4318 А] УДК 342.951:331.5-056.26](477) 

4875. Припутень Д. С. Адміністративно-правова діяльність міліції на метро-
політені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Припутень Дмитро Сергійович ; 

Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. 

справ України]. — Херсон, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 

— [2012-4070 А] УДК 342.95:351.749.6 
4876. Рекуненко Т. О. Адміністративно-правові засади управління інформа-

ційними ресурсами органів Державної податкової служби України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; 

фін. право; інформ. право" / Рекуненко Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. прав. наук 
України, НДІ інформатики і права, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. — Біблі-

огр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7327 А] 

 УДК 342.9:004.77:351.713](477) 
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4877. Різак М. В. Правове регулювання відносин обігу персональних даних : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право та процес; фін. право; інформ. право" / Різак Михайло Васильович ; Держ. НДІ 

М-ва внутр. справ України, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 130 пр. — [2012-5854 А] 

 УДК 342.951:347.183 

4878. Романенко В. В. Нетарифне регулювання переміщення товарів через мит-

ний кордон України: адміністративно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; ін-

форм. право" / Романенко Володимир Вікторович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України 

ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-7090 А] УДК 342.95:656 

4879. Савранчук Л. Л. Публічне адміністрування оформлення та видачі візо-

вих документів для в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та 

процес; фін. право; інформ. право" / Савранчук Людмила Леонідівна ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-2889 А] УДК 342.717:351.756](477) 

4880. Сайко О. Й. Адміністративно-правове регулювання розвитку та напрями 

удосконалення служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності 

органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / 

Сайко Олександр Йосипович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Ін-т права 

ім. князя Володимира Великого]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 

— 100 пр. — [2012-4258 А] УДК 342.9:159.9:351.74(477) 

4881. Сидоренко Р. О. Адміністративні повноваження прокуратури України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право та процес; фін. право; інформ. право" / Сидоренко Роман Олександрович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). 

— 100 пр. — [2012-7102 А] УДК 342.922:343.163](477) 

4882. Сикал М. М. Контроль за діяльністю Державної кримінально-виконавчої 

служби України: правові та організаційні засади : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; ін-

форм. право" / Сикал Максим Миколайович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. акад. внутр. 

справ України, М-во внутр. справ України]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-5266 А] УДК 342.951:343.82](477) 

4883. Скомороха Т. В. Акти Президента України: конституційно-правовий аналіз : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Консти-

туц. право; муніцип. право" / Скомороха Тарас Вікторович ; Ін-т законодавства Вер-

ховної Ради України. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. 

— [2012-4085 А] УДК 342.511:340.130](477) 

4884. Сорочко Є. О. Інститут оскарження в адміністративно-деліктному процесі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Сорочко Євген Олександрович ; 

Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 130 пр. — [2012-4392 А] 

 УДК 342.922.038:343.35](477) 
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4885. Стефанчук М. М. Органи виконавчої влади як сторона у справах адмі-

ністративної юрисдикції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / 

Стефанчук Марина Миколаївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2903 А] 

 УДК 342.951:342.6](477) 

4886. Столітній А. В. Адміністративне затримання як захід адміністративного 

припинення: теорія, досвід та практика застосування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; ін-

форм. право" / Столітній Антон Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. 

нац. ун-т". — Запоріжжя, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-5304 А] УДК 342.95 

4887. Тарадай С. М. Адміністративні процедури забезпечення права громадян 

на доступ до публічної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / 

Тарадай Сергій Миколайович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 2012. — 

21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 130 пр. — [2012-5317 А] 

 УДК 342.951:342.722 

4888. Тесля Л. В. Організаційно-правова бюджетна діяльність селищних рад 

рекреаційних територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Тесля Лариса 

Вікторівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — Херсон, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. 

— [2012-4094 А] УДК 342.951:352.078.5 

4889. Ткаченко О. Г. Адміністративна відповідальність, пов'язана з порушен-

ням режиму утримання в установах виконання покарань : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; 

інформ. право" / Ткаченко Олександр Григорович ; Нац. ун-т держ. податк. служби 

України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-4272 А] УДК 342.9:342.924 

4890. Трубін І. О. Правові засади функціонування системи електронних пла-

тежів у сфері електронної комерції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / 

Трубін Ігор Олексійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і права, 

[Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. 

— 130 пр. — [2012-5936 А] УДК 342.95:004.738 

4891. Труханов В. А. Адміністративно-правове регулювання відповідальності 

працівників прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Труханов Влади-

слав Анатолійович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Одес. держ. 

ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4105 А] УДК 342.922:347.963 

4892. Форостяна С. В. Неконфліктні провадження в адміністративному проце-

сі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право та процес; фін. право; інформ. право" / Форостяна Світлана Вікторівна ; Держ. 

НДІ М-ва внутр. справ України, [Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна"]. — 

К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 130 пр. — [2012-5952 А] 

 УДК 342.951(477) 
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4893. Хлібороб Н. Є. Публічно-правовий спір як предмет юрисдикційної діяль-

ності адміністративного суду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Хлібороб 

Наталія Євгенівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-

ка]. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5960 А]

 УДК 342.92(477) 

4894. Цимбалюк В. М. Реалізація права громадян на звернення до органів міс-

цевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Цимбалюк Віта-

лій Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. акад. внутр. справ 

М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-7148 А] УДК 342.736(477) 

4895. Червінко К. В. Адміністративні неюрисдикційні провадження в діяльності 

митної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Червінко Костя-

нтин Васильович ; Нац. авіац. ун-т, [Класич. приват. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7155 А] УДК 342.922:339.543](477) 

4896. Черевач О. М. Юрисдикційна діяльність адміністративної служби міліції 

у протидії насильству в сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Черевач 

Ольга Миколаївна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Дніпропетров. ун-т внутр. справ, 

М-во внутр. справ України]. — Херсон, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-5399 А] УДК 342.951:343.541 

4897. Чорна А. М. Правове регулювання аудиторського фінансового контролю 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Чорна Аліна Миколаївна ; Між-

регіон. акад. упр. персоналом. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-5407 А] УДК 342.922:657.6](477) 

4898. Чукаєва А. В. Адміністративно-правова охорона прав на об'єкти промис-

лової власності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Чукаєва Аліна 

Валеріївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. акад. внутр. справ]. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 130 пр. — [2012-4136 А] 

 УДК 342.9:347.77](477) 

4899. Шамрук Н. Б. Адміністративно-правові засади взаємодії суб'єктів про-

тидії насильства в сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Шамрук Наталія 

Борисівна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5414 А] 

 УДК 342.9:343.541](477) 

4900. Шевчук О. М. Правове регулювання порядку переміщення лікарських 

засобів через митний кордон України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / 

Шевчук Олександр Михайлович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Муд-

рого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-6003 А]

 УДК 342.951:656.073.5:615.2](477) 

4901. Шепетько С. А. Юридична особа як суб'єкт адміністративного делікту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
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право та процес; фін. право; інформ. право" / Шепетько Сергій Анатолійович ; Нац. 

акад. прав. наук України, [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 

2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6007 А] 

 УДК 342.922:347.471.032 

4902. Шустрова К. В. Адміністративно-правове регулювання діловодства гос-

подарських організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Шустрова Ксенія 

Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ]. — 

Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5457 А]

 УДК 342.97:35.077.1 

4903. Щербина Є. М. Адміністративна відповідальність за порушення держав-

них стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; 

фін. право; інформ. право" / Щербина Євген Миколайович ; Міжнар. ун-т бізнесу і 

права, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 

Херсон, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4176 А]

 УДК 342.95 

4904. Янчук Т. Ф. Заходи адміністративного припинення в діяльності митних 

органів: питання правового регулювання та застосування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; 

інформ. право" / Янчук Тетяна Федорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". 

— Запоріжжя, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7391 А]

 УДК 342.95:351.713 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

4905. Басиста І. В. Правові основи прийняття і виконання рішень слідчого на 

стадії досудового розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Басиста Ірина Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропет-

ров. держ. ун-т внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2012. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 31—36. — 100 пр. — [2012-5506 А] УДК 343.132:343.985 

4906. Мірошниченко С. С. Злочини проти правосуддя: теоретичні і прикладні 

проблеми запобігання та протидії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-

во" / Мірошниченко Сергій Сергійович ; Нац. акад. прокуратури України. — К., 

2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — [2012-7596 А] УДК 343.36 

4907. Нікітін Ю. В. Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої 

безпеки українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-

во" / Нікітін Юрій Вікторович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-

кого, [Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр."]. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33. 

— 100 пр. — [2012-7609 А] УДК 343.85(477) 

На ступінь кандидата 

4908. Ангеленюк А.-М. Ю. Затримання підозрюваного в справах про незакон-

ний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин : (процесуал. та криміналіст. 

аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 
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"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 

Ангеленюк Анна-Марія Юріївна ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. 

податк. служби України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-4650 А] УДК 343.125:343.575 

4909. Андрущак О. М. Становлення та розвиток виправно-трудового права та 

законодавства України у другій половині ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 

історія політ. і прав. учень" / Андрущак Олена Михайлівна ; М-во внутр. справ Украї-

ни, Нац. акад. внутр. справ, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3924 А] 

 УДК 343.8(477)"195/199" 

4910. Базелюк В. В. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення 

пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або 

пошкодження об'єктів культурної спадщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Базелюк Вікторія Володимирівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України 

ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-6809 А] УДК 343.59(477) 

4911. Басай Н. М. Визнання доказів недопустимими в кримінальному процесі 

України: підстави, процесуальний порядок і правові наслідки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміна-

лістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Басай Наталія Михайлівна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-6811 А] УДК 343.14(477) 

4912. Безносюк А. М. Гарантії достовірності показань підозрюваного та обви-

нуваченого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 

Безносюк Андрій Миколайович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", 

[Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3933 А] УДК 343.14(477) 

4913. Бісюк О. С. Окрема думка судді в кримінальному судочинстві України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Бісюк Олена 

Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2012-6744 А] УДК 343.137(477) 

4914. Боднар І. В. Кримінологічні засади запобігання вчинення злочинів у 

кримінально-виконавчих установах закритого типу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Боднар Ігор Володимирович ; М-во внутр. справ України, Харків. 

нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). 

— 100 пр. — [2012-4702 А] УДК 343.85 

4915. Бринзанська О. В. Кримінальна відповідальність за злочини, що пося-

гають на діяльність установ кримінально-виконавчої системи : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та криміноло-

гія; кримін.-виконав. право" / Бринзанська Ольга Василівна ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-4717 А] УДК 343.36 



   

 
136 

4916. Власов А. В. Контроль як форма попередження вчинення податкових 

правопорушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Власов Андрій 

Васильович ; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України, [Нац. ун -т 

держ. податк. служби України]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 

— 100 пр. — [2012-4743 А] УДК 343.82:336.225.68 
4917. Вовк І. В. Теоретичні та прикладні проблеми застосування аналогії у 

кримінально-процесуальному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експер-

тиза; оператив.-розшук. діяльн." / Вовк Ірина Василівна ; Нац. акад. прокуратури 
України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-6081 А] УДК 343.13.03(477) 

4918. Войтов О. В. Слідчі дії, що провадяться з дозволу суду та з санкції про-

курора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 
"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 

Войтов Олексій Вікторович ; Класич. приват. ун-т, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. 

— Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4440 А]

 УДК 343.132.08(477) 
4919. Волкова А. Е. Формування і використання інформаційно-довідкових ко-

лекцій експертної служби МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експерти-

за; оператив.-розшук. діяльн." / Волкова Аліна Едуардівна ; Класич. приват. ун-т, 

[Харків. нац. ун-т внутр. справ України МВС України]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4442 А] УДК 343.982.33 

4920. В'юнник Д. Ю. Методика розслідування крадіжок автотранспортних за-

собів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 
В'юнник Дмитро Юрійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". 

— Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-4757 А] УДК 343.98 

4921. Галян С. В. Дізнання по злочинах у сфері оподаткування: процесуальні 

та організаційні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Галян Сергій Володимирович ; Держ. податк. служба України, 

Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 16 с. — Біб-

ліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4244 А] УДК 343.123.1:343.359.2 
4922. Ганова Г. О. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене 

групою осіб за попередньою змовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-

во" / Ганова Ганна Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-4765 А] УДК 343.611:343.222.7](477) 

4923. Гламазда П. В. Кримінально-виконавча діяльність Української Держави 

у контексті внутрішньої політики гетьмана Павла Скоропадського (квітень—грудень 

1918 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Гламазда Петро Во-

лодимирович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Волин. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-4207 А] УДК 343.2:323](477)"1918" 
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4924. Головко М. Б. Організаційно-правові та психологічні засади вдоскона-

лення взаємодії працівників оперативних підрозділів та слідчих : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Го-

ловко Михайло Борисович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4333 А] 

 УДК 343.13:159.9.072 

4925. Головчук В. А. Кримінально-правова охорона порядку виконання судових 

рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Головчук Віталій Анато-

лійович ; М-во внутр. справ. України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3956 А] УДК 343.222.4:343.15 

4926. Горєлова В. Ю. Відповідальність держави перед особою за завдання 

шкоди незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури і суду : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Горєлова 

Вероніка Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ВНЗ "Ун-т економіки та 

права "Крок"]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-6791 А] УДК 343.13:343.159 

4927. Грицюк І. В. Протидія розслідуванню злочинів у сфері оподаткування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Грицюк Ігор 

Васильович ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби Украї-

ни. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв) та в підрядк. 

прим. — 120 пр. — [2012-6462 А] УДК 343.985:343.359.2 

4928. Грищенко Н. В. Тактика допиту підозрюваного з участю захисника : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Грищенко 

Наталія Вікторівна ; Класич. приват. ун-т, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — За-

поріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3962 А]

 УДК 343.985 

4929. Грушицький А. І. Реалізація права на правову допомогу засудженими 

до позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Грушиць-

кий Андрій Ігорович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4294 А] 

 УДК 343.211.3:343.222-052](477) 

4930. Гуня І. І. Кримінально-правова характеристика насильницьких злочинів 

проти власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Гуня Іван 

Іванович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6465 А] УДК 343.7 

4931. Дегтярьова І. В. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацт-

вом: кримінально-правова та кримінологічна характеристика і запобігання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Дегтярьова Ірина Василівна ; М-во внутр. 

справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4336 А] УДК 343.345-053.2+343.85](477) 
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4932. Джужа А. О. Запобігання злочинам проти статевої недоторканості дити-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кри-

мін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Джужа Анастасія Олександрівна ; 

М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Нац. акад. внутр. справ]. 

— Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-4826 А] УДК 343.851:343.541-053.2 

4933. Дунаєва Т. Є. Кримінологічна характеристика, детермінація та запобі-

гання службовій недбалості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Дунаєва Тетяна Євгенівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 

[Ін-т вивч. пробл. злочинності Нац. акад. прав. наук України]. — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6137 А] УДК 343.9(477) 

4934. Жмур Ю. М. Кримінально-правовий захист недоторканності житла в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Жмур Юлія Михайлівна ; 

Класич. приват. ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4467 А] УДК 343.44(477) 

4935. Калинюк Н. М. Тактика проведення очної ставки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналіс-

тика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Калинюк Наталя Миколаївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-7258 А] УДК 343.98 

4936. Кашкаров О. О. Кримінально-правова характеристика одержання неза-

конної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Кашкаров Олександр Олександро-

вич ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 17 с. 

— Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6494 А] УДК 343.352 

4937. Кирилюк І. В. Злочинність у сфері охорони здоров'я: кримінологічна ха-

рактеристика, детермінація та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Кирилюк Ігор Вікторович ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС 

України. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 140 пр. 

— [2012-4923 А] УДК 343.9:614](477) 

4938. Кицан Ю. І. Підслідність кримінальних справ : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Кицан Юрій Іванович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-7539 А] УДК 343.102 

4939. Ковтун І. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення штабами органів 

внутрішніх справ запобігання та розслідування кримінальних правопорушень : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. про-

цес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Ковтун Ірина 

Василівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Одес. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Одеса, 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-6943 А] УДК 343.13 

4940. Козич І. В. Кримінально-правова політика в сфері протидії злочинам, що 

вчиняються із застосуванням насильства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Козич Ігор Васильович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. 

справ. — Львів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4946 А]

 УДК 343.85:343.9.022 

4941. Коломієць Н. В. Застосування кримінально-виконавчого законодавства 

до осіб, засуджених за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-

во" / Коломієць Наталія Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. держ. 

ун-т внутр. справ МВС України]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5653 А] УДК 343.26:343.575 

4942. Коновалова А. Ю. Види покарань для неповнолітніх за кримінальним 

правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Коновало-

ва Аліна Юріївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", [Ін-т 

вивч. пробл. злочинності Нац. акад. прав. наук України]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6196 А] УДК 343.241:343.915](477) 

4943. Короленко О. М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в 

стані сильного душевного хвилювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Короленко Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 

— [2012-7557 А] УДК 343.6 

4944. Косов В. В. Суб'єкти судово-контрольного провадження на досудових 

стадіях кримінального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Косов Владислав Васильович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6960 А]

 УДК 343.123.1(477) 

4945. Косяк Є. Л. Нормативно-правова детермінація контрабанди в Україні: 

характеристика та протидія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Косяк Євген Леонідович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 17 с. — Біб-

ліогр.: с. 13—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6511 А] УДК 343.359.3(477) 

4946. Кузьмічова Є. В. Охорона лікарської таємниці у кримінальному процесі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 

Кузьмічова Єлизавета Володимирівна ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т 

держ. податк. служби України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ України]. 

— Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-4507 А] УДК 343.45:614.253.84](477) 

4947. Лащук Н. Р. Кримінально-правова оцінка використання захисних засо-

бів, що вражають автономно : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Лащук Наталія Романівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. 

справ. — Львів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6232 А]

 УДК 343.2/.7(477) 
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4948. Лещук К. Б. Криміналістична характеристика та основні положення роз-

слідування злочинів, вчинених на ринку цінних паперів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Лещук Костянтин Борисович ; Акад. 

адвокатури України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ МВС України]. — К., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4030 А] 

 УДК 343.98:343.53 

4949. Лиськов М. О. Кримінально-правова характеристика складів злочинів 

проти трудових прав людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Лиськов Максим Олександрович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т 

внутр. справ. — Львів, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-5019 А] УДК 343.4:349.2 

4950. Лучко С. В. Реалізація Державною кримінально-виконавчою службою 

України соціальної роботи із засудженими в установах виконання покарань : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. пра-

во та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Лучко Сергій Володимирович ; М-во 

внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6538 А] УДК 343.81(477) 

4951. Макаренко А. С. Суддівський розсуд при призначенні покарання в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Макаренко Анастасія Сергіїв-

на ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 

(36 назв). — 100 пр. — [2012-7011 А] УДК 343.15:340.122](477) 

4952. Мельник Д. В. Дослідження малоінформативних підписів методом струк-

турно-геометричних характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльн." / Мельник Дмитро Володимирович ; Держ. податк. служ-

ба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-5729 А] УДК 343.982.4 

4953. Мельник О. В. Запобігання злочинам щодо забруднення довкілля в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Мельник Олена Володи-

мирівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4308 А] 

 УДК 343.8:349.6](477) 

4954. Мировська А. В. Використання спеціальних знань при розслідуванні 

фальшивомонетництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Мировська Анна Всеволодівна ; Держ. податк. служба України, 

Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 

120 пр. — [2012-5080 А] УДК 343.98:343.51 

4955. Михайліченко Т. О. Кримінальна відповідальність за порушення обов'яз-

ків щодо охорони майна : (аналіз складу злочину та пробл. кваліфікації) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 
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кримінологія; кримін.-виконав. право" / Михайліченко Тетяна Олександрівна ; Нац. 

ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6279 А] УДК 343.7(477) 

4956. Михалко І. С. Забезпечення принципу раціонального застосування при-

мусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Михалко Ірина Сергіївна ; Нац. ун-т "Юрид. 

акад. України ім. Ярослава Мудрого", [Ін-т вивч. пробл. злочинності Нац. акад. прав. 

наук України]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-5740 А] УДК 343.3 

4957. Морозюк С. М. Кримінально-правова характеристика злочинів проти ін-

тересів сім'ї та підопічних : (ст. ст. 164—169 КК України) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Морозюк Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т держа-

ви і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). 

— 100 пр. — [2012-6293 А] УДК 343.9:343.54 

4958. Нарійчук О. Д. Показання обвинуваченого як джерело доказів у кримі-

нальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Нарійчук Олег Данилович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини 

"Україна", [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7604 А] УДК 343.14(477) 

4959. Одинцова О. В. Джерела кримінологічної інформації про організовану 

злочинність та їх використання у кримінологічній науці та практиці : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Одинцова Олена Володимирівна ; М-во внутр. 

справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Луган. держ. ун-т внутр. справ 

ім. Е. О. Дідоренка]. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. 

— [2012-5125 А] УДК 343.9.02 

4960. Оробець К. М. Кримінальна відповідальність за незаконне зайняття риб-

ним, звіриним або іншим водним добувним промислом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Оробець Костянтин Миколайович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. 

України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-5133 А] УДК 343.77 

4961. Павловська А. А. Продовження та поновлення строків у кримінальному 

процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Павловська Анна Анатоліївна ; Держ. податк. служба України, 

Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 

120 пр. — [2012-5147 А] УДК 343.157 

4962. Панчак О. Г. Доктринальне тлумачення закону про кримінальну відпові-

дальність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Панчак Оксана Григорів-

на ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Львів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. 

— [2012-4237 А] УДК 343.214(477) 
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4963. Пєсцов Р. Г. Заочне провадження в кримінальному судочинстві Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / 

Пєсцов Руслан Геннадійович ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. по-

датк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(7 назв). — 120 пр. — [2012-5822 А] УДК 343.139(477) 
4964. Підгородинська А. В. Визнання та використання рішень іноземних судів 

та міжнародних судових органів у кримінальному процесі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Підгородинська Анастасія Вікторівна ; 
Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-6595 А] УДК 343.13:341.45 

4965. Пузирьов М. С. Диференціація та індивідуалізація виконання покарання 

у виді позбавлення волі на певний строк : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Пузирьов Михайло Сергійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-4073 А] УДК 343.81 
4966. Радухівська Л. Л. Психологічний зміст діяльності судді в кримінальному 

судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 

"Юрид. психологія" / Радухівська Людмила Любомирівна ; М-во внутр. справ Украї-

ни, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (19 назв). — 

100 пр. — [2012-4370 А] УДК 343.139:159.923 
4967. Ринда В. В. Прокурорський нагляд, судовий та відомчий контроль за 

провадженням дізнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Ринда Володимир Володимирович ; М-во внутр. справ України, 
Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-2888 А] УДК 343.163:343.123.1 

4968. Русанова О. Г. Забезпечення законності в кримінально-процесуальній 

діяльності міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльн." / Русанова Олеся Геннадіївна ; Держ. податк. служба України, Нац. 

ун-т держ. податк. служби України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідорен-

ка М-ва внутр. справ України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 15 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7638 А] УДК 343.131:351.741(477) 
4969. Самодін А. В. Принцип недоторканності особистого життя людини у до-

судових стадіях кримінального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експерти-

за; оператив.-розшук. діяльн." / Самодін Артем Володимирович ; Держ. податк. служба 
України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2012-4259 А] УДК 343.131(477) 

4970. Самотієвич В. О. Кримінологічна характеристика особистості працівни-

ків ОВС України, які вчинили злочини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Самотієвич Валерія Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ України. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-5250 А] УДК 343.91:351.741(477)-051 
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4971. Середа О. В. Присяжні засідателі та станові представники в судових 

органах українських губерній Російської імперії (друга половина ХІХ — початок 

ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Середа Ольга Вади-

мівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 22 с. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5873 А] 

 УДК 343.195(477)"18/19" 

4972. Середа Ю. М. Формування доказів у кримінальному процесі України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Середа Юрій 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6663 А] УДК 343.14(477) 

4973. Сіренко О. В. Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів та ро-

збійних нападів, вчинених неповнолітніми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльн." / Сіренко Оксана Володимирівна ; Держ. податк. служ-

ба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7648 А]
 УДК 343.98:343.7](477) 

4974. Скора Л. М. Кримінально-правова характеристика протидії законній гос-

подарській діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Скора 
Людмила Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-2894 А] УДК 343.46 

4975. Скриннікова Н. С. Кримінологічна характеристика та запобігання зло-

чинам, що вчинюються неповнолітніми жіночої статі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Скриннікова Наталія Сергіївна ; МВС України, Харків. 

нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 

— [2012-2895 А] УДК 343.91-053.6-055.2 
4976. Соболева О. О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії щодо майна, 

на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає кон-

фіскації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Соболева Ольга Олександ-

рівна ; Акад. адвокатури України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідорен-
ка]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4265 А]

 УДК 343.272(477) 

4977. Сьоміна Н. А. Механізм вчинення злочину : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 
суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Сьоміна Наталія Анатоліївна ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2905 А] УДК 343.9 

4978. Тарасова І. В. Процесуальний порядок застосування підписки про невиїзд 
в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; опе-

ратив.-розшук. діяльн." / Тарасова Ірина Вікторівна ; Акад. адвокатури України, [Ун-т 

економіки та права "КРОК"]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 

100 пр. — [2012-2907 А] УДК 343.263.4(477) 
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4979. Тетерятник Г. К. Охорона прав і законних інтересів неосудних і обме-

жено осудних на стадії досудового розслідування у кримінальному процесі України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Тетерятник 

Ганна Костянтинівна ; Класич. приват. ун-т, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — 
Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4608 А]

 УДК 343.225:343.96](477) 

4980. Топорецька З. М. Особливості розслідування зайняття гральним бізнесом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Топорецька 

Зоряна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6702 А] УДК 343.98:343.56 

4981. Туровець Ю. М. Початковий етап розслідування злочинів проти довкіл-

ля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-
мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Туро-

вець Юрій Миколайович ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. 

служби України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5350 А]
 УДК 343.985:502.17 

4982. Фаринник В. І. Здійснення начальником Головного слідчого управління 

МВС України процесуального контролю за розслідуванням злочинів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Фаринник Василь Іва-

нович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3887 А] УДК 343.132(477) 

4983. Фігурський В. М. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з не-

виплатою заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Фігурський 

Володимир Михайлович ; Акад. адвокатури України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-

ка]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4108 А]
 УДК 343.98:343.4 

4984. Хуторна С. В. Загальоосвітнє і професійно-технічне навчання засудже-

них до позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Хуторна 

Світлана Віталіївна ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2918 А]

 УДК 343.815 

4985. Цвіркун Н. Ю. Кримінальна відповідальність за безгосподарське вико-

ристання земель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Цвіркун 

Наталія Юріївна ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4620 А] УДК 343.222.5:332.3](477) 

4986. Чабайовський Т. В. Підстави та мережі кримінально-процесуального 
втручання в особисте життя громадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльн." / Чабайовський Тарас Васильович ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-2920 А] УДК 343.131.7 
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4987. Чепурко А. С. Кримінально-правова протидія незаконному вживанню 

наркотичних засобів (ст. ст. 315, 316, 317 КК України) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Чепурко Андрій Сергійович ; МВС України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — Х., 

2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2012-4623 А] 

 УДК 343.85:343.575](477) 

4988. Чича Р. П. Реалізація фактичних даних про обставини, що характеризують 

особу обвинуваченого, у процесуальних рішеннях слідчого : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналісти-

ка; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Чича Руслан Павлович ; Класич. 

приват. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ МВС України]. — Запоріжжя, 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4132 А] УДК 343.14 

4989. Чичиркіна С. П. Організація і тактика розслідування службових підроблень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Чичиркіна 

Світлана Павлівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, 

[Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6352 А] УДК 343.985:343.353 

4990. Чухраєв Д. А. Запобіжні заходи, що застосовуються за участю третіх 

осіб у кримінальному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експерти-

за; оператив.-розшук. діяльн." / Чухраєв Денис Анатолійович ; Класич. приват ун-т, 

[Донец. юрид. ін-т МВС України]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-7170 А] УДК 343.285(477) 

4991. Шарікова В. П. Спричинення злочинної шкоди працівниками органів 

внутрішніх справ при виконанні службових обов'язків: детермінація та запобігання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шарікова Вікторія Павлівна ; МВС 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Ді-

доренка]. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-4632 А] УДК 343.4:351.74](477) 

4992. Ширіна С. А. Судовий розгляд справ про адміністративні правопору-

шення, пов'язаних із безпекою дорожнього руху : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; ін-

форм. право" / Ширіна Світлана Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. 

ун-т". — Запоріжжя, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4167 А]

 УДК 343.139:351.811 

4993. Юшина Ю. В. Посягання проти правосуддя, що здійснюються у процесі 

перевірки інформації про вчинені або підготовлювані злочини : (кримін.-прав. ас-

пект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Юшина Юлія Володими-

рівна ; Класич. приват. ун-т, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка МВС 

України]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-4186 А] УДК 343.36:343.123.1](477) 

4994. Яковинець А. І. Інститут судового оскарження на стадії досудового дос-

лідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 
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Яковинець Анатолій Іларіонович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". 

— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2012-7387 А] 

 УДК 343.12(477) 

346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь доктора 

4995. Полюхович В. І. Господарсько-правовий механізм державного регулю-

вання фондового ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Полюхович Валерій 

Іванович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. — К., 

2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (46 назв). — 200 пр. — [2012-6605 А] 

 УДК 346.6:336.76](477) 

На ступінь кандидата 

4996. Алексєєва Ю. С. Господарсько-правовий статус приватного підприємства 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процесуал. право" / Алексєєва Юлія Сергіївна ; НАН України, Ін-т 

екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-4646 А] УДК 346.26(477) 

4997. Асєєва Н. В. Забезпечення приватних і публічних інтересів при банк-

рутстві підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Асєєва Наталія Василівна ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Приват. вищ. навч. закл. "Донец. ун-т економіки 

та права"]. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-3926 А] УДК 346.1:347.736](477) 

4998. Батрин С. В. Корпоративні правовідносини у господарському праві : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; 

госп.-процесуал. право" / Батрин Станіслав Віталійович ; Нац. акад. прав. наук Украї-

ни, НДІ приват. права і підприємництва, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького]. 

— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (29 назв). — 150 пр. — [2012-5507 А] 

 УДК 346.2:347.72](477) 

4999. Возняковська К. А. Господарсько-правові засоби протидії легалізації 

доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Возняковська 

Крістіна Анатоліївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-7486 А] УДК 346.56 

5000. Володін А. В. Господарсько-правові засоби запобігання банкрутству вна-

слідок недобросовісного господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Володін 

Артем Вікторович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7489 А] УДК 346.54:347.736 

5001. Дем'як В. М. Учасники господарського процесу в позовному провад-

женні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процесуал. право" / Дем'як Валентина Миколаївна ; Нац. акад. прав. 

наук України, НДІ приват. права і підприємництва. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 150 пр. — [2012-7516 А] УДК 346.9 
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5002. Дурнєва Ю. А. Правовий статус суб'єктів господарювання комунального 

сектора економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Дурнєва Юлія Анатоліївна ; 

НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7521 А] УДК 346.12:347.218.1 

5003. Дядюк Є. М. Правовий статус афілійованих (пов'язаних) осіб як суб'єктів 

господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Дядюк Євген Миколайович ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3973 А] УДК 346.2(477) 

5004. Дяченко С. В. Правове забезпечення припинення юридичної особи : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. пра-

во; госп.-процесуал. право" / Дяченко Сергій Вікторович ; Міжрегіон. акад. упр. пер-

соналом, [Нац. ун-т держ. податк. служби України, Держ. податк. адмін. України]. — 

К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3974 А] 

 УДК 346.2.046 

5005. Єременко А. В. Вдосконалення нормотворчості діяльності у сфері госпо-

дарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процесуал. право" / Єременко Анна Валеріївна ; Міжрегіон. акад. 

упр. персоналом. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). 

— 100 пр. — [2012-5607 А] УДК 346.1 

5006. Зуєва Л. Є. Принципи господарського процесу : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. 

право" / Зуєва Лариса Євгеніївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4476 А] УДК 346.11 

5007. Іванова К. Ю. Господарсько-правове регулювання договірних зобов'я-

зань інноваційного характеру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Іванова Ксенія Юріїв-

на ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5627 А] УДК 346.3 

5008. Куценко А. О. Господарсько-правове забезпечення діяльності суб'єктів 

господарювання на ринку м'ясо-молочної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / 

Куценко Анна Олександрівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудро-

го". — Х., 2012. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6986 А]

 УДК 346:[637.5+637.1 

5009. Латинін О. А. Правове регулювання захисту прав кредиторів у справі 

про неспроможність : (банкрутство) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп. процес. право" / Латинін Олег Ана-

толійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", [Київ. ун-т права 

НАН України]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-

5687 А] УДК 346.9:347.736 

5010. Маймур Ф. Ф. Господарсько-правове регулювання відносин колективної 

власності : (витоки і перспективи збереження) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Май-

мур Фелікс Федорович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2012-5709 А] УДК 346.5:347.238.3 
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5011. Машковська Л. В. Правовий статус некомерційних суб'єктів господа-

рювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процесуал. право" / Машковська Людмила Володимирівна ; Нац. 

ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-4532 А] УДК 346.512(477) 

5012. Пархомчук С. О. Розгляд спорів у сфері інтелектуальної власності гос-

подарськими судами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Пархомчук Світлана Олек-

сандрівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5813 А] УДК 346.91:347.77/.78](477) 

5013. Стась Е. П. Господарсько-правове забезпечення страхування підприєм-

ницьких ризиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Стась Едуард Павлович ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-7655 А] УДК 346.62:368.8 

5014. Токунова А. В. Правовий режим факторингу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. пра-

во" / Токунова Анастасія Володимирівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — 

Донецьк, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (31 назва). — 100 пр. — [2012-5931 А]

 УДК 346.1:339.178.3 

5015. Шевченко Н. І. Правове регулювання припинення господарських това-

риств шляхом реорганізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Шевченко Наталія 

Ігорівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва, [Київ. 

ун-т права НАН України]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

150 пр. — [2012-7177 А] УДК 346.2:347.191.6](477) 

5016. Шкляр С. В. Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання у право-

відносинах з органами антимонопольного комітету України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. 

право" / Шкляр Сергій Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4639 А] 

 УДК 346.9:[351.82.078.3:346.546]](477) 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

5017. Гончарук Л. М. Договір концесії : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Гончарук Любомир Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-4793 А] УДК 347.133(477) 

5018. Добкіна К. Р. Цивільно-правовий статус торгово-промислової палати 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Добкіна Кате-

рина Робертівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т 

права НАН України]. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). 

— 100 пр. — [2012-6125 А] УДК 347.19:334.788(477) 
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5019. Клім С. І. Аналогія закону у цивільному праві України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. про-

цес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Клім Сюзанна Іванівна ; Міжнар. гуманіт. 

ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-6934 А] УДК 347.1(477) 

5020. Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кравцов Сергій Олек-

сандрович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6207 А] 

 УДК 347.122:347.918 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

5021. Алексашина Ю. Б. Договір в приватному праві як регулятор суспільних 

відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Алексашина 

Юлія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16. — 100 пр. — [2012-7752 А] УДК 347.22:347.44](477) 

5022. Савченко А. С. Незавершене та самочинне будівництво як об'єкти ци-

вільних правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. пра-

во" / Савченко Аріна Сергіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4080 А] УДК 347.23 

5023. Фігель А. А. Цивільно-правовий захист житлових прав фізичних осіб : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Фігель Андрій Анато-

лійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 150 пр. — [2012-5365 А] 

 УДК 347.254(477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

5024. Борисова Ю. О. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері елект-

ронної комерції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. пра-

во" / Борисова Юлія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4713 А] УДК 347.45/.47 

5025. Комаров В. А. Лікарські засоби як об'єкти цивільних прав : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Комаров Вадим Анатолійович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права]. — К., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6193 А] 

 УДК 347.45/.47:615.2 

5026. Кочин В. В. Непідприємницькі товариства як юридичні особи приватно-

го права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кочин Воло-
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димир Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і під-

приємництва. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — 

[2012-5669 А] УДК 347.471:341.9 

5027. Левандовскі К. М. Правове регулювання субсидіарної відповідальності 

фізичних та юридичних осіб в Україні та Німеччині : (порівнял.-прав. аналіз) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Левандовскі Катерина Мико-

лаївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва, [Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-4027 А] УДК 347.414(477+430) 

5028. Рущак І. В. Правочини, що порушують публічний порядок і їх недійс-

ність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Рущак Іван 

Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. 

— К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 150 пр. — [2012-6640 А] 

 УДК 347.441.82(477) 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право. Зобов'язання за законом 

На ступінь кандидата 

5029. Оверко Г. Я. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної при наданні 

медичних послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Оверко Галина Ярославівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4313 А]

 УДК 347.56:614.25](477) 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

5030. Бичківський О. О. Регулювання спадкових правовідносин за законо-

давством України та зарубіжних країн: приватно-правовий аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. про-

цес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Бичківський Олексій Олексійович ; Хар-

ків. нац. ун-т внутр. справ України, [М-во внутр. справ України]. — Х., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-7205 А] 

 УДК 347.65/.68(477+(1-87)) 

5031. Німак М. О. Окреме провадження у справах, що виникають із шлюбних 

правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. пра-

во" / Німак Марія Орестівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 150 пр. — [2012-5783 А] УДК 347.62(477) 

5032. Солонько М. Ф. Здійснення прав суб'єктами спадкових правовідносин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Солонько Михайло 

Федорович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-7107 А] УДК 347.66 

5033. Тєрєхова О. О. Здійснення, охорона та захист суб'єктивних спадкових 

прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 
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"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Тєрєхова Олек-

сандра Олегівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4095 А] УДК 347.66 

5034. Харченко О. О. Роль органів місцевого самоврядування в становленні 

локальної системи соціального захисту прав матері та дитини : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. 

право" / Харченко Олена Олексіївна ; Маріупол. держ. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2012-5955 А] УДК 347.61/.64+351.83 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь кандидата 

5035. Борєйко О. М. Неспроможність та банкрутство у цивільному праві Украї-

ни : (основні положення та правова природа) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Борєйко Олена Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 

— Одеса, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6825 А]

 УДК 347.736(477) 

5036. Волошин В. О. Правове регулювання договірних відносин у сфері про-

мислової власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Волошин Василь Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Київ. ун-т права НАН України]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-6083 А] УДК 347.77(477) 

5037. Друзін Р. В. Удосконалювання процедури банкрутства сільськогоспо-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Друзін Руслан Валентинович ; 

Бердян. ун-т менедж. і бізнесу, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Бер-

дянськ (Запоріз. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (37 назв). — 

100 пр. — [2012-6135 А] УДК 347.736:631.11](477) 

5038. Іванова А. Є. Правове регулювання статусу суб'єктів бюджетних право-

відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Іванова Аліна 

Євгеніївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 

23 с. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 100 пр. — [2012-6913 А] 

 УДК 347.7:336.14](477) 

5039. Іванченко Е. П. Оцінка вартості об'єктів права інтелектуальної власнос-

ті : (іст.-прав. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Іван-

ченко Едуард Пилипович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6161 А] УДК 347.77(477) 

5040. Копцева Л. О. Фінансовий контроль у митній справі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; 

фін. право; інформ. право" / Копцева Людмила Олександрівна ; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-6197 А] УДК 347.73:339.543](477) 

5041. Котенко А. М. Договірні відносини у сфері фінансово-правового регу-

лювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
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"Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Котенко Артем Михайлович ; 

Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6202 А] УДК 347.73 

5042. Литвин С. Й. Правовий режим компіляції даних (бази даних) як об'єкта 

цивільного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. пра-

во" / Литвин Степан Йосипович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6998 А]

 УДК 347.786 

5043. Лобач О. М. Фінансово-правове регулювання припинення діяльності не-

платоспроможного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Лобач Ольга 

Михайлівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 130 пр. — [2012-5027 А] 

 УДК 347.736:336.71 

5044. Міщенко Л. В. Принцип взаємної відповідальності держави та інших 

учасників публічних фінансових правовідносин  : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; 

інформ. право" / Міщенко Ліна Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. 

ун-т внутр. справ МВС України]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-6552 А] УДК 347.73:346.62](477) 

5045. Моторна В. Ю. Договір тест-драйву автомобіля : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; 

сімейне право; міжнар. приват. право" / Моторна Вікторія Юріївна ; Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. — Х., 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 

[2012-4049 А] УДК 347.77:656.13 

5046. Нечипоренко В. В. Цивільно-правове регулювання перестрахування в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Нечипоренко 

Василь Віталійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7606 А] 

 УДК 347.764(477) 

5047. Свириденко В. М. Правові аспекти конфліктів у сфері податкових від-

носин: питання теорії та практики правового регулювання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; 

інформ. право" / Свириденко Валентина Михайлівна ; Нац. ун-т держ. податк. служ-

би України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2012-5257 А] УДК 347.73:336.22](477) 

5048. Скутельник П. Ф. Фінансово-правові аспекти процедури банкрутства в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Скутельник Павло Федорович ; 

Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 

2012. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 130 пр. — [2012-4387 А]

 УДК 347.736(477) 

5049. Сухий Р. М. Повноваження Національного банку України по управлінню 

та контролю за валютним оборотом: фінансово-правовий аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. 
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право; інформ. право" / Сухий Роман Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 

— Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5908 А]

 УДК 347.734:336.743](477) 

5050. Ткаліч І. О. Правове регулювання діяльності недержавних пенсійних 

фондів у системі недержавного пенсійного забезпечення України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; 

фін. право; інформ. право" / Ткаліч Ігор Олександрович ; Акад. праці і соц. відносин 

Федер. профспілок України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-5335 А] УДК 347.73:368.914 

5051. Тунік А. В. Правові основи захисту персональних даних : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; 

фін. право; інформ. право" / Тунік Андрій Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5349 А] 

 УДК 347.77.032 

5052. Шаптала Н. К. Співвідношення принципів рівності та соціальної спра-

ведливості в податково-правовому регулюванні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; ін-

форм. право" / Шаптала Наталя Костянтинівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби 

України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-5418 А] УДК 347.73:336.22 

5053. Шульженко О. В. Провове регулювання податкової бази : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; 

фін. право; інформ. право" / Шульженко Олексій Володимирович ; Нац. ун-т "Юрид. 

акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-5456 А] УДК 347.73:336.22](477) 

5054. Щипцов О. О. Вплив державної морської політики України на імплемен-

тацію міжнародного морського права у сфері безпеки торговельного мореплавства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. 

право" / Щипцов Олександр Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Укр. 

держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі]. — Одеса, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. 

— 100 пр. — [2012-4177 А] УДК 347.79(477):341.225.5 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 

5055. Городовенко В. В. Принципи судової влади : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвока-

тура" / Городовенко Віктор Валентинович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України 

ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38. — 100 пр. — 

[2012-7733 А] УДК 347.99 

На ступінь кандидата 

5056. Гуледза А. Г. Нотаріальна діяльність в Україні: становлення, розвиток, 

удосконалення : (адм.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / 

Гуледза Андрій Георгійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Харків. нац. ун-т 

внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-6109 А] УДК 347.961(477) 
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5057. Дерев'янко В. В. Організаційно-правові засади роботи з кадрами в орга-

нах прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Дерев'янко Вік-

торія Вікторівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Ін-т права ім. князя Володими-

ра Великого]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-3966 А] УДК 005.963:347.963(477) 

5058. Драган О. В. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами 

адміністративної юрисдикції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Драган Олена Ва-

силівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — К., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2012-3972 А] 

 УДК 347.963:342.922 

5059. Духневич О. С. Провадження щодо оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; 

фін. право; інформ. право" / Духневич Олександр Сергійович ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — 

К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7522 А] 

 УДК 347.998.85(477) 

5060. Іванчулинець Д. В. Законне представництво у цивільному процесі : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Іванчулинець Дмитро 

Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Закарпат. 

держ. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-6914 А] УДК 347.91/.95(477) 

5061. Кирилюк Р. І. Державна судова адміністрація України як суб'єкт забез-

печення діяльності судів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Кирилюк Руслан 

Іванович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-7538 А] УДК 347.96(477) 

5062. Лисенко Л. С. Ухвали в цивільному процесі України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. про-

цес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Лисенко Любов Сергіївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-4307 А] УДК 347.951.3(477) 

5063. Марцинкевич А. М. Удосконалення добору кадрів на суддівські посади 

— один із шляхів реформування судової системи України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвока-

тура" / Марцинкевич Анатолій Миколайович ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т 

бізнесу та права". — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2012-6264 А] УДК 347.97/.99(477) 

5064. Матвієць А. А. Захист прокуратурою інтересів держави в галузі земельних 

відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 

"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Матвієць Анатолій Анатолійович ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — К., 2012. — 16 с. — Біблі-

огр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4528 А] УДК 347.963(477) 

5065. Мірінович У. А. Принципи (засади) організації судової влади, що закріп-

лені в спеціальному законодавстві України про судоустрій : автореф. дис. на здобут-
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тя наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та 

адвокатура" / Мірінович Уляна Анатоліївна ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т 

бізнесу та права". — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2012-6285 А] УДК 347.962(477) 

5066. Пащенко К. С. Правове регулювання судових витрат в адміністративно-

му судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Пащенко Костян-

тин Сергійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 130 пр. — [2012-4315 А] 

 УДК 347.998.85:347.921.6](477) 

5067. Пуховська А. С. Судова система Кримської Автономної Радянської Со-

ціалістичної Республіки (1921—1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Пуховська Альона Сергіївна ; Маріупол. держ. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т 

ім. В. І. Вернадського]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-7631 А] УДК 347.9(477.75)"1921/1944" 

5068. Руда Т. В. Докази і доказування в цивільному процесі України і США: 

порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Руда Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. 

— 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 200 пр. — [2012-5238 А]

 УДК 347.94(477+73) 

5069. Рудко Б. Б. Процедура нотаріального провадження з вжиття заходів що-

до охорони спадкового майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Рудко Богдана Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. ун-т 

права НАН України]. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 

100 пр. — [2012-4374 А] УДК 347.961:347.65.028 

5070. Стасюк О. Л. Перегляд судових рішень у кримінальних справах Верхов-

ним Судом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Стасюк Олександр Леонідович ; Держ. податк. служба України, 

Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. 

— [2012-7434 А] УДК 347.991(477) 

5071. Суховій М. М. Правовий статус інституту судової влади у контексті су-

дово-правової реформи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Суховій Ми-

кола Миколайович ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2012-6337 А] УДК 347.97/.99(477) 

5072. Талан Л. Г. Реалізація судових рішень у виконавчому провадженні : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Талан Леонід Григоро-

вич ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5911 А] УДК 347.952 

5073. Тимошевська І. П. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким 

законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
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процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Тимошевська Ірина Петрівна ; Нац. 

ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 21 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17. — 100 пр. — [2012-5921 А] УДК 347.965.43(477) 

5074. Тимошенко К. О. Публічно-правовий спір як предмет юрисдикції адмі-

ністративних судів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Тимошенко Ка-

терина Олегівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2012-7436 А] 

 УДК 347.998.85 

5075. Тимошенко О. А. Касаційне провадження у цивільному процесі Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Ци-

віл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Тимошенко Ольга 

Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т 

права]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7670 А]

 УДК 347.957(477) 

5076. Холод В. В. Визнання права власності на реконструйоване нерухоме 

майно та особливості судового розгляду справ цієї категорії : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; 

сімейне право; міжнар. приват. право" / Холод Вікторія Володимирівна ; Нац. акад. 

прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва, [Одес. держ. ун-т внутр. 

справ М-ва внутр. справ України]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 

(26 назв). — 150 пр. — [2012-4112 А] УДК 347.91:347.232 

5077. Шеренін Ю. Л. Процесуальні форми перегляду судових рішень адмініст-

ративними судами України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Шеренін 

Юрій Леонідович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 19 (5 назв). — 100 пр. — [2012-4160 А] УДК 347.998.85(477) 

5078. Шульгач Н. М. Принципи правосуддя, що забезпечують правовий ста-

тус судді в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Шульгач Наталія Миколаїв-

на ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-6357 А] УДК 347.97/.99(477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 

5079. Бартків А. Я. Особливості правового регулювання праці працівників, що 

працюють у фізичних осіб за трудовим договором : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Бартків 

Андрій Ярославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-4677 А] УДК 349.22(477) 

5080. Верес Ю. М. Локальне правове регулювання оплати праці : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. 

забезп." / Верес Юлія Миколаївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-7727 А] УДК 349.232:331.2 

5081. Вісьтак М. Я. Міжнародно-правові акти в системі джерел трудового права 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 
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"Труд. право; право соц. забезп." / Вісьтак Марія Ярославівна ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5553 А] 

 УДК 349.22:341.24](477) 

5082. Вусенко Ю. В. Правові відносини, що забезпечують функціонування ін-

дивідуальних трудових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Вусенко Юлія Васи-

лівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Волин. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-5564 А] УДК 349.22(477) 

5083. Гоменюк Д. С. Правове забезпечення умов праці державних посадових 

осіб України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Гоменюк Дмитро Степанович ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 

2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3957 А] 

 УДК 349.22:35.08](477) 

5084. Девізоров Д. С. Правове регулювання укладення трудового договору з 

особливими категоріями працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Девізоров Денис 

Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7513 А] УДК 349.22:331.106 

5085. Єфремова Г. В. Допомоги і виплати по загальнообов'язковому держав-

ному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Єфремова Ганна Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 

[2012-7528 А] УДК 349.22:364.334 

5086. Журавель В. І. Правове регулювання взаємодії роботодавців та органі-

зацій працівників як суб'єктів трудового права України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 

Журавель Валентина Іванівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу-

ганськ, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2012-7529 А] УДК 349.22(477) 

5087. Ісаєв Ю. В. Спеціальні підстави розірвання трудового договору з ініціа-

тиви роботодавця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Ісаєв Юрій Володимирович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-7535 А] УДК 349.22 

5088. Кернякевич Ю. В. Правове регулювання переведення працівників на 

іншу роботу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Кернякевич Юлія Володимирівна ; НАН України, 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 

2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 12—15 (21 назва). — 100 пр. — [2012-3992 А] 

 УДК 349.22:331.106](477) 

5089. Кизименко К. О. Правове регулювання трудових відносин прокурорсь-

ких працівників в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Кизименко Катерина Олегівна ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3993 А] УДК 349.22:347.964](477) 
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5090. Коренев А. О. Забезпечення рівності прав працівників як принцип трудо-

вого права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Коренев Андрій Олексійович ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 

(7 назв). — [2012-7555 А] УДК 349.22(477) 

5091. Костилєва Т. І. Підстави та умови виникнення та припинення правовід-

носин у сфері контролю дотримання законодавства про працю : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. 

забезп." / Костилєва Тетяна Іванівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 

Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2012-7559 А] 

 УДК 349.22(477) 
5092. Кравченко О. О. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб митної 

служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Кравченко Олег Олександрович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2012-4975 А] УДК [349.2:331.108.6]:339.543-051](477) 

5093. Лежнєва Т. М. Санкції в трудовому праві України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. за-

безп." / Лежнєва Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. 

нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7574 А] УДК 349.2(477) 

5094. Любчик О. А. Принцип та порядок судового захисту трудових прав : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. пра-

во; право соц. забезп." / Любчик Олександр Антонович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля. — Луганськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

[2012-7580 А] УДК 349.22 

5095. Мокрицька Н. П. Реалізація права на працю за трудовим договором : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. пра-

во; право соц. забезп." / Мокрицька Наталія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-7038 А] УДК 349.23 

5096. Подгорна Г. В. Удосконалення системи нагляду та контролю за дотри-

манням законодавства про працю в умовах сучасного розвитку України як правової 
та демократичної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Подгорна Ганна Вікторівна ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, 

М-во внутр. справ України]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. 
— [2012-4064 А] УДК 349.22(477) 

5097. Русаль Л. М. Юридичні факти як підстава припинення індивідуальних 

трудових правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Русаль Людмила Михайлівна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5243 А]

 УДК 349.22(477) 

5098. Сахарук І. С. Недопущення дискримінації у сфері праці як принцип тру-

дового права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 
"Труд. право; право соц. забезп." / Сахарук Ірина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2012-6652 А] УДК 349.2 
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5099. Соцький А. М. Правове регулювання організації праці у контексті су-
часного розвитку економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Соцький Артур Михайло-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2012-5296 А] УДК 349.2(477) 

5100. Стасів О. В. Конституційні засади трудового права України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право 
соц. забезп." / Стасів Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(16 назв). — 100 пр. — [2012-4087 А] УДК 349.2(477) 

5101. Чанишев Р. І. Право на інформацію за трудовим законодавством Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 
право; право соц. забезп." / Чанишев Рашид Ібрагімович ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — К., 2012. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5391 А] УДК 349.2:347.18](477) 

5102. Черновська С. М. Правове регулювання трудових відносин наукових 
працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 
"Труд. право; право соц. забезп." / Черновська Світлана Миколаївна ; НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2012-5404 А] УДК 349.22(477) 

5103. Шелеп І. Ф. Трудовий юрисдикційний процес : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 
Шелеп Ірина Федорівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 
[Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(14 назв). — 100 пр. — [2012-6004 А] УДК 349.2(477) 

5104. Яценко Т. П. Правове регулювання служби працівників органів внутріш-
ніх справ за контрактом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Яценко Тамара Петрівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ Ук-
раїни]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-7398 А]
 УДК 349.2:351.74 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

5105. Ганечко О. М. Правове регулювання соціального захисту громадян по-
хилого віку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Ганечко Олена Миколаївна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (7 назв). — [2012-7496 А] УДК 349.3:364.35 

5106. Малюга Л. Ю. Правове регулювання соціального захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Малюга 
Леся Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5056 А] УДК 349.3(477) 

5107. Рошканюк В. М. Правове регулювання соціального захисту в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 
право; право соц. забезп." / Рошканюк Вадим Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). 
— 100 пр. — [2012-6636 А] УДК 349.3(477) 
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5108. Сіньова Л. М. Правове регулювання соціального захисту остарбайтерів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Сіньова Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-7647 А] УДК 349.3-058.65 

349.4 Земельне право.  

Право планування населених пунктів 

На ступінь доктора 

5109. Сидор В. Д. Теоретичні проблеми розвитку земельного законодавства 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Сидор Вікторія 

Дмитрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад."]. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—33. — 100 пр. — [2012-4384 А]

 УДК 349.41(477) 

На ступінь кандидата 

5110. Єлькін С. В. Правове регулювання ландшафтного використання та охо-

рони земель в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Єлькін Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-6142 А] 

 УДК 349.42(477) 

5111. Комарова О. С. Правове регулювання залучення земельних ділянок ко-

мунальної форми власності у господарський обіг : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; 

природоресурс. право" / Комарова Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, [Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України]. — К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 200 пр. — [2012-6192 А] УДК 349.41:347.218.1](477) 

5112. Костенко С. О. Правове регулювання здійснення державних аграрних 

інтервенцій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Костенко Світлана Олексіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-

кого. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6961 А]

 УДК 349.42(477) 

5113. Рижко П. О. Порівняльно-правовий аналіз форм аграрного підприємниц-

тва за законодавством ФРН та України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природо-

ресурс. право" / Рижко Павло Олексійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Яро-

слава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-4078 А] УДК 349.42 

5114. Шовкун В. В. Правове регулювання племінної справи у тваринництві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 

право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Шовкун Валерій Валерійо-

вич ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Украї-

ни. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-7190 А] 

 УДК 349.42:636](477) 
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349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища.  

Екологічне право 

На ступінь кандидата 

5115. Медведєв К. В. Екологічні права громадян України: гарантії їх судового 
захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 
"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Медведєв Костянтин 
Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5069 А] УДК 349.6(477) 

5116. Степанов Є. В. Правове забезпечення реалізації екологічної функції дер-
жави органами внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природо-
ресурс. право" / Степанов Євген Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5900 А] 

 УДК 349.6:351.74(477) 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь доктора 

5117. Пархоменко-Куцевіл О. І. Теоретико-методологічні засади формування, 
розвитку та модернізації системи державних посад : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Пар-
хоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 
Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 
(44 назви). — 100 пр. — [2012-4558 А] УДК 35.07.084(477) 

5118. Росенко М. І. Теоретико-методологічні засади механізмів розвитку пар-
ламентаризму в контексті становлення демократичного врядування в Україні : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Росенко Марія Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові Украї-
ни, Харків. регіон. ін-т держ. упр., [Львів. регіон. ін-т держ. упр.]. — Х., 2012. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (34 назви). — 130 пр. — [2012-7331 А] 

 УДК 35.075:321.72](477) 

На ступінь кандидата 

5119. Грицяк Н. В. Етичні принципи демократичного врядування: механізми 
формування та впровадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Грицяк Наталія Василівна ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові Украї-
ни]. — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2012-4452 А] УДК 35:[172.2:321.7 

5120. Твердохліб О. С. Формування та розвиток інформаційних державно-уп-
равлінських ресурсів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Твердохліб Олександр 
Степанович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5323 А] УДК 35.077(477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

5121. Алейнікова О. В. Державне регулювання продовольчого забезпечення 

населення в системі розвитку аграрного сектору України : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Алейнікова Олена Володимирівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Дніп-

ропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Ми-

колаїв, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (52 назви). — 100 пр. — 

[2012-4402 А] УДК 351:338.432](477) 

5122. Бульба В. Г. Соціальні функції держави в умовах глобалізаційних трен-

дів сучасності: державно-управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Бульба 

Володимир Григорович ; Харків. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. — Х., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—32 (54 назви). — 

130 пр. — [2012-4723 А] УДК 351.84 

5123. Ємельянов В. М. Розвиток партнерських відносин бізнесу і влади в сис-

темі державного управління сталим розвитком України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ємелья-

нов Володимир Михайлович ; Акад. муніцип. упр., [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра 

Могили]. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви). — 100 пр. 

— [2012-4845 А] УДК 351.82:334](477) 

5124. Кобець А. С. Розвиток державної політики інтеграції освіти і науки 

України в системі інноваційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кобець Анатолій 

Степанович ; Акад. муніцип. упр., [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — К., 

2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (38 назв). — 100 пр. — [2012-4489 А] 

 УДК 351.071.2:330.341.1](477) 

5125. Мокрецов С. Є. Державне управління охороною репродуктивного здо-

ров'я України в умовах демографічної кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Мокрецов Сергій 

Євгенович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 36 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 29—33 (36 назв). — 100 пр. — [2012-7039 А] 

 УДК 351.778:618.2](477) 

5126. Пасемко Г. П. Державне регулювання аграрних відносин в умовах роз-

витку інституту власності на землю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Пасемко Галина 

Павлівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. 

упр. — Х., 2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (54 назви). — 100 пр. — 

[2012-4559 А] УДК 351.823.1 

5127. Присяжнюк А. Й. Організаційно-правові засади державного контролю у 

сфері виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Присяжнюк Ана-

толій Йосипович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 38 с. — Бібліогр.: 

с. 32—34 (26 назв). — 100 пр. — [2012-4253 А] УДК 351.9(477) 

5128. Солових В. П. Політико-адміністративні відносини в контексті сучасної 

державно-управлінської парадигми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Солових Віталій Павло-

вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. 

— Х., 2012. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—28 (45 назв). — 130 пр. — [2012-7347 А]

 УДК 351.07:321.01 

5129. Темиргалієв Р. І. Державне управління регіональною соціально-еко-

номічною системою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 



   

 
163 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Темиргалієв Рустам Ільмирович ; Акад. му-

ніцип. упр., [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — К., 2012. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (48 назв). — 100 пр. — [2012-5917 А] УДК 351.82:332.012.2 

5130. Чернов С. І. Механізми модернізації системи державного управління ре-

гіональним розвитком в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Чернов Сергій Іванович ; Акад. 

муніцип. упр., [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — К., 2012. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (40 назв). — 100 пр. — [2012-7161 А] 

 УДК 351.071.2(477) 

5131. Шевченко С. О. Розвиток державно-громадського управління якістю 

вищої освіти України в умовах входження до Болонського процесу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Шевченко Сергій Олексійович ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. регіон. 

ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 2012. 

— 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 (55 назв). — 100 пр. — [2012-4156 А] 

 УДК 351.851(477) 

5132. Шпак Ю. В. Механізми державного регулювання аграрного сектору на-

ціональної економіки в умовах глобалізації ринків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шпак Юрій 

Валерійович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України]. — Миколаїв, 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 

(37 назв). — 100 пр. — [2012-7192 А] УДК 351.823.1(477) 

5133. Шпачук В. В. Державне управління банківською системою: антикризо-

вий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шпачук Віталій Васильович ; Акад. муні-

цип. упр. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). — 100 пр. 

— [2012-7193 А] УДК 351.82:336.7 

На ступінь кандидата 

5134. Андрусів Р. Р. Управління зовнішньою заборгованістю держави в систе-

мі фінансової безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] [21.04.01] "Екон. безпека держави" / Андрусів Роксолана Романівна ; 

М-во фінансів України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.", [Львів. комерц. 

акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (23 назви). — [2012-6361 А] УДК 351.863:336](477) 

5135. Балабанова І. В. Розмежування повноважень між обласним та іншими 

рівнями місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Балабанова 

Ірина Василівна ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-6050 А] УДК 352.07(477) 

5136. Балдинюк В. М. Державне регулювання розвитку сільських територій 

адміністративного району : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Балдинюк Василь Михайло-

вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6364 А] УДК 351.82:352(1-22) 

5137. Башкатов В. М. Механізми державного управління демократичними 

змінами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Башкатов Владислав Михайлович ; Нац. 
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акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4415 А] 

 УДК 351(477) 

5138. Берестовський І. В. Роль органів внутрішніх справ у реалізації функції 

захисту прав людини і громадянина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Берестовський Ігор Володимирович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4282 А]

 УДК 351.741:342.72/.73](477) 

5139. Беца І. І. Механізми державного регулювання рекламної діяльності в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Беца Іван Іванович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Моги-

ли, [Акад. муніцип. упр.]. — Миколаїв, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-6739 А] УДК 351.85:659.1](477) 

5140. Білаш О. В. Державне регулювання ринку страхових послуг в Україні : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Білаш Оксана Вікторівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 

— Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-7458 А] УДК 351.84:368(477) 

5141. Бондар В. Д. Мотивація діяльності посадових осіб як чинник підвищення 

ефективності функціонування органів місцевого самоврядування в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. само-

врядування" / Бондар Віталій Дмитрович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, 

[Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Миколаїв, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-4426 А] УДК 352(477) 

5142. Бортнік С. В. Державне управління соціальним страхуванням в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 

"Теорія та історія держ. упр." / Бортнік Світлана Володимирівна ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-4714 А] УДК 351.84:368](477) 

5143. Бучик В. С. Спільна безпекова політика Європейського Союзу: управ-

лінські аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Бучик Володимир Сергійович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-6760 А] УДК 351:327.7:061.1ЄС 

5144. Власенко О. В. Механізми державного регулювання захисту громадян 

від негативних інформаційних впливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Власенко Оксана Вікто-

рівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. — Біблі-

огр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3946 А] УДК 351.751:659.3 

5145. Волощук В. А. Парламентський контроль в Україні: правове регулюван-

ня та організаційне забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Волощук Владислав Анатолійо-

вич ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17. — 

100 пр. — [2012-6085 А] УДК 351.96(477) 

5146. Галушка В. О. Механізми реалізації державної податкової політики в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Галушка Валентина Олегівна ; Нац. акад. держ. упр. при 
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Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-7226 А] 

 УДК 351.713:336.225.6](477) 

5147. Гербеда С. В. Теоретичні питання державного управління соціальним 

діалогом в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Гербеда Сергій Володимирович ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-5573 А] УДК 351.83(477) 

5148. Германюк М. О. Принципи державної служби: питання адміністратив-

но-правової доктрини та правозастосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. пра-

во" / Германюк Маргарита Олегівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва 

освіти і науки, молоді та спорту України. — Запоріжжя, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4773 А] УДК 351.07:342.9](477) 

5149. Гіндес А. В. Формування та реалізація механізмів забезпечення економіч-

ної стабільності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гіндес Антон Владиславович ; Чор-

номор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр.]. — Миколаїв, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4779 А] 

 УДК 351.82(477) 

5150. Глеба В. Ю. Механізми державного управління містобудівним розвит-

ком міських поселень України : (на прикл. Київ. регіону) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гле-

ба Віктор Юрійович ; Акад. муніцип. упр. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-6775 А] УДК 353:711.4](477.41) 

5151. Горобець І. В. Механізми державного управління у сфері протидії дитя-

чій безпритульності та бездоглядності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Горобець 

Інна Віталіївна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Одес. регіон. ін-т держ. 

упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Івано-Франківськ, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4209 А] 

 УДК 351.84:316.344.7-053.2](477) 

5152. Гулько В. В. Реформування системи державного фінансового контролю 

в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредіт" / Гулько Вадим 

Васильович ; Приват. вищ. навч. закл. "Європ. ун-т", [ДННУ "Акад. фін. упр." М-ва 

фінансів України]. — К., 2012. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 120 пр. 

— [2012-4454 А] УДК 351.72(477) 

5153. Гура Я. В. Державне регулювання міжрегіональної інтеграції в умовах 

стійкого розвитку територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гура Ярослав Володимирович ; 

Акад. муніцип. упр. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-4810 А] УДК 353.078 

5154. Домашенко М. Д. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності 

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Домашенко Марина Дмитрівна ; 

Сум. держ. ун-т. — Суми, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-5601 А] УДК 351.863:339.944:621 
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5155. Доскаленко К. С. Концептуальні засади формування та розвитку соціаль-

ного капіталу на рівні взаємодії органів публічної влади і громадськості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та 

історія держ. упр." / Доскаленко Катерина Сергіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Пре-

зидентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл. — Біблі-

огр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6132 А] УДК 352.075:328.18 

5156. Друк В. В. Державне регулювання гірського туризму в Україні: розвиток 

організаційного та правового механізмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Друк Вікторія Ва-

силівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника]. — Івано-Франківськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-4211 А] УДК 351.82:338.48-44(23.0)](477) 

5157. Дубовик К. Є. Державна політика у сфері ресоціалізації неповнолітніх 

девіантної поведінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дубовик Катерина Євгенівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4212 А] 

 УДК 351.84:364-785.62-053.6 

5158. Калюга О. О. Механізми державного регулювання фондового ринку Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Калюга Олег Олександрович ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-7260 А] УДК 351.82:336.76 

5159. Кіцак Т. М. Формування та реалізація державної політики у сфері підго-

товки державних службовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кіцак Тарас Миколайович ; 

Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 

Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2012-6496 А]

 УДК 351.088.6 

5160. Коваль В. Ф. Правове регулювання взаємодії податкової міліції з інши-

ми структурними підрозділами Державної податкової служби України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; 

фін. право; інформ. право" / Коваль Василь Федорович ; М-во внутр. справ України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2012-6940 А] УДК 351.713(477) 

5161. Ковальова О. М. Удосконалення управління комунальною власністю : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 

"Місц. самоврядування" / Ковальова Олена Михайлівна ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4941 А] УДК 352:330.111.62 

5162. Колесников Д. В. Удосконалення механізмів державного управління якістю 

життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Колесников Дмитро Васильович ; Донец. держ. ун-т упр. — 

Донецьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2012-4495 А] УДК 351.071:330.342.146 

5163. Колісник О. П. Державна підтримка науково-технічної та інноваційної 

діяльності в регіонах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Колісник Оксана Пет-
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рівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-6190 А] УДК 351.854:332.1](477) 

5164. Костерін В. А. Удосконалення системи державного управління комуналь-

ним комплексом регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Костерін Володимир Анатолійович ; 

Акад. муніцип. упр. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-5665 А] УДК 351:332.87 

5165. Кощинець В. В. Механізми реалізації державної політики використання і 

розвитку ресурсного потенціалу регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кощинець 

Василь Васильович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр. 

М-ва освіти і науки України]. — Миколаїв, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-4971 А] УДК 351.078:332.1](477) 

5166. Красіков Д. О. Правове забезпечення інформаційної безпеки в діяльнос-

ті органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / 

Красіков Денис Олександрович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 

— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4304 А] 

 УДК 351.741:004.056](477) 

5167. Круглов В. В. Механізми управління державним майном в Україні : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Ме-

ханізми держ. упр." / Круглов Віталій Вікторович ; Нац. акад. держ. упр. при Прези-

дентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-7272 А] УДК 351.711(477) 

5168. Круковська Л. М. Теоретичні засади удосконалення механізмів держав-

ного контролю цін і ціноутворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Круковська Лілія Ми-

хайлівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. 

упр. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-6974 А] УДК 351.82:338.5 

5169. Ладика Ю. В. Соціальні гарантії працівників органів внутрішніх справ, 

як комплексний інститут адміністративно-правового регулювання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; 

фін. право; інформ. право" / Ладика Юрій Володимирович ; Ін-т законодавства Вер-

ховної Ради України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-7279 А] УДК 351.74.073.5 

5170. Люлик М. Б. Державне регулювання розвитку комерційного сектору 

банківської системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Люлик Мар'яна Богданівна ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4521 А] 

 УДК 351.82:336.71](477) 

5171. Малярчук К. В. Державна політика реформування наукової сфери Украї-

ни в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Малярчук Катерина Вален-

тинівна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). 

— 100 пр. — [2012-4347 А] УДК 351.854:001.18 
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5172. Марінов М. М. Розвиток системи державного управління туристично-

рекреаційним комплексом України на регіональному рівні : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Марінов Микола Миколайович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. 

муніцип. упр.]. — Миколаїв, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2012-6261 А] УДК 351:338.48](477) 

5173. Мінаєва Г. М. Організаційно-правові засади впровадження менеджменту 

якості в органах місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Мінаєва Галина 

Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 

держ. упр. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-5091 А] УДК 352.07:005 

5174. Нагорський Б. А. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяль-

ності гірничо-металургійного комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Нагорсь-

кий Богдан Анатолійович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2012-5112 А] 

 УДК 351.82:[339.9:[622+669]](477) 

5175. Нікітенко О. В. Адміністративно-правові засади правоохоронної діяль-

ності кримінальної міліції у справах дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. пра-

во" / Нікітенко Олександр Володимирович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Харків. 

нац. ун-т внутр. справ МВС України]. — Херсон, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-4054 А] УДК 351.74 

5176. Ожема С. В. Державне регулювання стратегічного розвитку зовнішньое-

кономічної діяльності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ожема Сергій Вікторович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-4550 А] УДК 351.82:339.54 

5177. Олефіренко О. В. Удосконалення державного екологічного управління: 

досвід Європейського Союзу для України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Олефіренко 

Ольга Володимирівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Пре-

зидентові України. — Львів, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-6577 А] УДК 351.777.6 

5178. Панін А. Г. Державне управління інвестиційно-будівельною діяльністю 

в умовах економічної кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Панін Артем Геннадійович ; 

Акад. муніцип. упр. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-4557 А] УДК 351.82 

5179. Пеклушенко О. М. Розвиток системи місцевого самоврядування в Украї-

ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 

"Місц. самоврядування" / Пеклушенко Олександр Миколайович ; Класич. приват. ун-т. 

— Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-5817 А] УДК 352.075(477) 

5180. Підбережник Н. П. Взаємовідносини державної влади з українськими по-

літичними партіями на західноукраїнських землях у складі Польщі у міжвоєнний пе-

ріод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 
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"Теорія та історія держ. упр." / Підбережник Надія Петрівна ; Львів. регіон. ін-т держ. 

упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4319 А] 

 УДК 351:329](477.8)"1918/1939" 

5181. Приймак Ю. Ю. Механізми управління національними інформаційними 
ресурсами України в електронному урядуванні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Приймак 

Юрій Юрійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4574 А] 
 УДК 351:004.77](477) 

5182. Райхенбах Т. М. Формування механізмів державного управління у сфері 

відновлювальної енергетики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Райхенбах Тарас Миро-

нович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр.]. — Миколаїв, 
2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5851 А] 

 УДК 351.824.11(477) 

5183. Рєпін С. В. Державне регулювання розвитку депресивних територій : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Ме-
ханізми держ. упр." / Рєпін Сергій Володимирович ; Донец. держ. ун-т упр. — До-

нецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-5853 А]

 УДК 351.82(477) 

5184. Рязанцева І. М. Діяльність поліції Російської імперії з правової охорони 

державних фінансів на українських землях (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та істо-

рія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Рязанцева Ірина Миколаївна ; Хар-

ків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. 

— [2012-7093 А] УДК 351.82(477)"17/19" 
5185. Саєнко О. В. Формування ефективної взаємодії механізмів цілепокла-

дання та прогнозування в державному управлінні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Саєнко 

Оксана Володимирівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 21 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4380 А] 

 УДК 351.078(477) 

5186. Свєшнікова Н. М. Активізація діяльності органів місцевого самовряду-

вання в управлінні інноваційним розвитком регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Свєшні-
кова Наталя Михайлівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-6653 А] УДК 352.073.5 

5187. Сергієнко Є. В. Організація взаємодії елементів системи місцевого само-

врядування територіальної громади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Сергієнко Євгенія Вік-

торівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-6662 А] УДК 352.072 

5188. Сивак Т. В. Регіональні інтереси в системі державного управління Украї-

ни: принципи легітимації та модель реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Сивак 

Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. 

ін-т держ. упр. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. 

— [2012-4383 А] УДК 353.07(477) 
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5189. Сичова М. Д. Формування міжетнічної толерантності в українському су-

спільстві: державно-управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Сичова Майя 

Дмитрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6329 А] 

 УДК 351:316.647.5](477) 

5190. Слобожан О. В. Формування та організація діяльності юридичних служб 

органів місцевого самоврядування України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Слобожан Олек-

сандр Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-6333 А] 

 УДК 352.075:34.08](477) 

5191. Соловйова О. В. Механізми державного регулювання розвитку сфери 

рекреаційних послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Соловйова Ольга Володимирів-

на ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-2898 А] УДК 351.078.3:338.48](477) 

5192. Стахно Н. Д. Формування фінансового потенціалу економічної безпеки 

підприємств рекреаційного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стахно Наталя Дмитріївна ; 

Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7111 А] УДК 351.863:338.48 

5193. Сухінін М. В. Державний механізм удосконалення практичної підготов-

ки медичних кадрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сухінін Максим Володимирович ; 

Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2012-5909 А] УДК 351.773:331.108 

5194. Сьомич М. І. Механізми підвищення ефективності державної економіч-

ної політики в системі забезпечення добробуту населення України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Сьомич Микола Іванович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. му-

ніцип. упр.]. — Миколаїв, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2012-4606 А] УДК 351.82.073.5:330.342.146](477) 

5195. Сюсяйло О. М. Державний механізм запобігання та протидії корупції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Сюсяйло Олег Миколайович ; Донец. держ. ун-т упр. — 

Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6692 А]

 УДК 351:343.35](477) 

5196. Татусяк С. П. Механізми регіонального врядування: становлення та 

впровадження в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Татусяк 

Сергій Пилипович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4607 А] 

 УДК 353.07(477+4) 

5197. Тимчишена Н. Д. Механізми державного управління соціальним захис-

том вразливих груп населення на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Тим-
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чишена Наталія Дмитрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. 

регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2012-5924 А] УДК 351.84:364](477) 

5198. Тиновський Д. В. Правові та організаційні засади здійснення виїзних 

податкових перевірок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Тиновський 

Дмитро Вікторович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 130 пр. — [2012-6342 А] УДК 351.713:336.225.673 

5199. Товстуха С. О. Державне управління у сфері безпеки дорожнього руху в 

умовах європейської інтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Товстуха Сергій 

Олексійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5339 А] 

 УДК 351.811.12:061.1ЄС 

5200. Унгурян П. Я. Інформаційна складова стратегії сталого розвитку Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 

"Теорія та історія держ. упр." / Унгурян Павло Якимович ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-3883 А] УДК 351.071.2(477) 

5201. Устименко О. В. Механізми державного управління системою військо-

вої освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Устименко Олександр Володимирович ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2012-6713 А] УДК 351.862:355.237](477) 

5202. Фільц Ю. О. Удосконалення механізмів державного управління спеціа-

лізованою амбулаторною медичною допомогою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Фільц 

Юрій Орестович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президен-

тові України. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-6719 А] УДК 351.77:614.21 

5203. Фомін Ю. В. Органи внутрішніх справ України в системі публічної ад-

міністрації: адміністративно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. пра-

во" / Фомін Юрій Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Хар-

ків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2012. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3899 А] УДК 351.74(477) 

5204. Шкіндюк І. Ю. Державне управління процесом зайнятості населення на 

регіональному рівні : (на прикл. Івано-Франків. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Шкін-

дюк Іван Юрійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. 

ін-т держ. упр. — Львів, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2012-7186 А] УДК 351.83:331.5](477.86) 

5205. Яблунівський С. В. Розвиток системи державного регулювання театраль-

ної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Яблунівський Сергій Володи-

мирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. 

упр. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-7384 А] УДК 351.855(477) 
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5206. Якимчук С. П. Формування управлінських рішень органами місцевого 

самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Якимчук Сергій Петрович ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-4189 А] УДК 352.07(477) 
5207. Яцук І. П. Формування ефективних механізмів державного управління 

земельно-майновим комплексом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Яцук Ігор Петро-
вич ; Акад. муніцип. упр. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2012-7717 А] УДК 351.83:332.3 

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки.  

Оборона. Збройні сили 

На ступінь кандидата 

5208. Кирилюк В. В. Формування готовності до професійної діяльності май-

бутніх офіцерів-прикордонників засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Кирилюк Вікторія Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Нац. акад. Держ. при-

кордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, Держ. прикордон. служба 

України]. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2012-6177 А] УДК 355.23:356.13 
5209. Петрачков О. В. Професійно-прикладна підготовка курсантів у навчаль-

ному центрі Сухопутних військ із застосуванням удосконалених нормативів фізичної 

підготовленості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія та методика проф. освіти" / Петрачков Олександр Валерійович ; Хмельниц. 
нац. ун-т, [Нац. ун-т оборони України, М-во оборони України]. — Хмельницький, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6315 А]

 УДК 355.232:796.012.1 

355/359(477) Збройні сили України 

На ступінь кандидата 

5210. Куравський В. Г. Створення Повітряних сил Збройних сил України 

(1991—2005 рр.): історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Куравський Віталій Григорович ; М-во 

оборони України, Нац. ун-т оборони України. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(8 назв). — 100 пр. — [2012-6225 А] УДК 358.4(477)(091) 

5211. Хлонь С. Є. Проскурівсько-Чернівецька наступальна операція військ 

1-го Українського фронту (4 березня — 17 квітня 1944 р.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Хлонь Сергій Євге-
нович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5961 А] УДК 355.48(477)"1944" 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне страхування 

На ступінь кандидата 

5212. Балюк В. А. Формування та удосконалення системи соціального захисту 
населення сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Балюк Володимир Анато-
лійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. 
— Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — 
[2012-4672 А] УДК 364.3(477-22) 

5213. Женчак О. В. Формування пенсійних фондів у країнах Центрально-Схід-

ної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Женчак Ольга Володимирівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-4465 А] УДК 364.35-646.2:005.551](4-11) 

5214. Зенченко Н. С. Фінансово-економічний механізм функціонування стра-

хової медицини в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Зенченко Наталія Сергіївна ; 

Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-3984 А] УДК 364.32:332.1 

5215. Мурашкевич О. А. Діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді з профілактики вживання психоактивних речовин підлітками : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Мурашкевич Олексій Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", 

[Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2012-6559 А] 

 УДК 364.4-053.2/.6:615.214 

5216. Флорескул Н. П. Фінансове забезпечення розвитку системи соціального 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Флорескул Надія Петрівна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-3897 А] УДК 364-646.6 

366 Консумеризм. Рух на захист інтересів та прав споживачів 

На ступінь кандидата 

5217. Василькевич Л. О. Організаційно-економічний механізм формування 

моделі поведінки споживачів на ринку підприємств туристичної сфери : автореф. 

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

п-вами" / Василькевич Людмила Олександрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6833 А] 

 УДК 366.12:338.48 

5218. Гудима М. М. Захист прав споживачів за договором про надання турис-

тичних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гудима Марія 

Мирославівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва, 

[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — [2012-7511 А] УДК 366.5:338.487 

368 Страхування 

На ступінь доктора 

5219. Навроцький С. А. Страховий захист у сільському господарстві: теорія, 

методологія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Навроцький Степан Аркадійович ; Нац. 
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акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 

43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40 (88 назв). — 150 пр. — [2012-6304 А] 

 УДК 368.5 

На ступінь кандидата 

5220. Антонюк О. П. Прогнозування обсягу збитку та економічного відшкоду-

вання від техногенного забруднення навколишнього природного середовища регіо-

ну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 

методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Антонюк Оксана Петрівна ; НАН 

України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Міжнар. наук.-навч. центр 

інформ. технологій та систем, [Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т"]. — К., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-5493 А] 

 УДК 368.025.85:504.5 

5221. Лобова О. М. Страховий захист підприємницької діяльності в аграрному 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лобова Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2012-6244 А] УДК 368.5:338.436](477) 

5222. Папка О. С. Формування системи фінансової безпеки страхових компа-

ній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Фі-

нанси, грош. обіг і кредит" / Папка Олег Степанович ; НАН [України], Ін-т регіон. 

дослідж., [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5811 А] УДК 368.03:336.02 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.0 Основні види та принципи освіти 

На ступінь доктора 

5223. Дергач М. А. Театральне мистецтво як засіб формування особистості в 

історії педагогічної думки та школи України в ХХ столітті : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогі-

ки" / Дергач Маргарита Альфрітівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка". — Луганськ, 2012. — 44 с. — Бібліогр.: с. 36—41 (40 назв). — 100 пр. — 

[2012-4822 А] УДК 37.015.311:792](477)(091) 

5224. Лук'янченко М. І. Теоретико-методичні засади розвитку педагогіки здо-

ров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лук'янченко Микола Іванович ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Лу-

ганськ, 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (34 назви). — 100 пр. — [2012-7004 А]

 УДК 37.013:613](477) 

5225. Олексюк Н. С. Система соціально-педагогічної роботи з сім'ями військо-

вослужбовців в умовах реформування Збройних сил України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Олексюк 

Наталія Степанівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Луганськ, 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—41. — 100 пр. — [2012-6576 А] УДК 37.013.42:316.362-057.36 

5226. Сутула В. О. Теоретико-методичні засади формування фізичної культу-

ри особистості в умовах цілісної соціально-педагогічної системи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихован-
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ня" / Сутула Василь Опанасович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Хар-

ків. держ. акад. фіз. культури]. — Луганськ, 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(51 назва). — 100 пр. — [2012-5313 А] УДК 37.015.311:796 

5227. Яблочніков С. Л. Системно-кібернетичний підхід до управління в осві-

ті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-

комунікац. технології в освіті" / Яблочніков Сергій Леонтійович ; Держ. закл. "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Приват. вищ. навч. закл. "Вінниц. фін.-екон. ун-т"]. 

— Луганськ, 2012. — 44 с. — Бібліогр.: с. 36—42 (65 назв). — 100 пр. — [2012-4188 А]

 УДК 37.07:005.95:007.51 

На ступінь кандидата 

5228. Боднарчук Т. В. Розвиток білінгвальної освіти в Австрії (1945—2010 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-

гогіка та історія педагогіки" / Боднарчук Тетяна Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Хмельницький, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4704 А] 

 УДК 37.013:81'246.2](436)"1945/2012" 

5229. Бунчук О. В. Культурно-освітня діяльність Товариства шкільної освіти у 

контексті розвитку українського шкільництва (1917—1920 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Бунчук Оксана Володимирівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-6070 А] УДК 37:061.2](477)"1917/1920" 

5230. Волосюк Ю. В. Інформаційна технологія підвищення ефективності сис-

теми дистанційного навчання на основі структурування інформаційного ресурсу : 

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

технології" / Волосюк Юрій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ПВНЗ 

"Європ. ун-т"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

[2012-4754 А] УДК 37.018.43 

5231. Гаргін В. В. Розвиток методики трудового навчання в Україні як галузі 

педагогічної науки (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Гаргін Володимир Владиславович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковоро-

ди"]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4332 А]

 УДК 37.091.33-027.22(477)"195/200" 

5232. Горбенко А. І. Розвиток професійної мотивації до оперативно-службової 

діяльності офіцерів органів охорони державного кордону : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Горбенко Артур Іванович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6379 А] 

 УДК 37.015.3:005.32:355.233 

5233. Дьоміна В. В. Виховний потенціал епістолярного жанру в педагогічній 

спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Дьоміна Вікторія Во-

лодимирівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донбас. держ. 

пед. ун-т]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-4464 А] УДК 37.091.4(477) 
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5234. Жаданова О. М. Розвиток ідей К. Д. Ушинського про духовно-моральне 

виховання у вітчизняній педагогічній думці (1857—1917 рр.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Жаданова Олена Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. 

— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6477 А] 

 УДК 37.015.3 

5235. Зеленін В. В. Психолого-педагогічні умови професійної самоактуалізації 

музикантів-виконавців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Зеленін Всеволод Володимирович ; Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка, [Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" НАПН 

України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 

— [2012-7251 А] УДК 37.013.77:78.071.2 

5236. Ігнатьєва А. І. Організаційна і громадсько-педагогічна діяльність Я. П. Ряп-

по : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Ігнатьєва Аліна Ігорівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. 

— [2012-5629 А] УДК 37.091.4(477)(092) 

5237. Карпенко О. Є. Педагогічні ідеї Германа Гмайнера та їх реалізація в Австрії 

та Німеччині (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Карпенко Ореста Євгенівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гна-

тюка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2012-6387 А] УДК 37.013(436)(092) 

5238. Колосова Л. М. Управління професійним розвитком методистів науково-

методичних установ у регіональній безперервній педагогічній освіті : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. 

освітою" / Колосова Людмила Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. 

освіти" Нац. акад. пед. наук України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6389 А] УДК 37.014.5.091.12.046 

5239. Коношенко Н. А. Соціально-педагогічна реабілітація девіантних молод-

ших школярів в умовах реабілітаційних центрів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Коношенко Наталія 

Анатоліївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Держ. вищ. навч. 

закл. "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-4959 А] УДК 37.013.42 

5240. Корж Г. В. Історична пам'ять у стратегіях національно-патріотичного ви-

ховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 

"Філософія освіти" / Корж Ганна Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-

роди. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). — 100 пр. — [2012-4497 А]

 УДК 37.013.73:172.15 

5241. Кутова О. М. Підготовка вчителя до використання технологій естетич-

ного виховання учнів у системі методичної роботи школи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Кутова Ольга Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих. — К., 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — 

[2012-4510 А] УДК 37.015.31:111.852 

5242. Лазаренко О. О. Профілактика девіантної поведінки підлітків у діяльності 

органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 



   

 
177 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Лазаренко Олексій Олександрович ; Ін-т пробл. 

виховання НАПН України. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-6525 А] УДК 37.035:343.851 

5243. Литовченко І. М. Розвиток теорії та практики освіти дорослих у педаго-

гічній спадщині Малколма Ноулза (1913—1997 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Литовченко Ірина Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих. — К., 2012. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — 

[2012-5696 А] УДК 37.013.83 

5244. Лісковацька Х. М. Становлення та розвиток порівняльної педагогіки як 

науки в Україні (перша половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ліско-

вацька Христина Михайлівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", 

[Укр. інж.-пед. акад.]. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-7000 А] УДК 37.013.74(477)"19" 

5245. Лукановська А. В. Формування творчих умінь підлітків засобами україн-

ської етнопедагогіки : (іст.-пед. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лукановська 

Аліна Вікентіївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Львів. нац. ун-т ім. Іва-

на Франка]. — Суми, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — 

[2012-6536 А] УДК 37.015.31:39(=161.2) 

5246. Ма Баолінь. Принцип гуманізму в педагогічній системі освіти КНР : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Ма Баолінь ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 

[Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Черкаси, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4523 А] 

 УДК 37.013.7(510) 

5247. Мальована Н. В. Трансформація мовної реальності в умовах культурної 

глобалізації: філософсько-освітній вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Мальована Ніна Володими-

рівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-7290 А] УДК 37.013.73 

5248. Мовчан Л. Г. Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві 

Швеція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Мовчан Лариса Григорівна ; Відкритий між-

нар. ун-т розв. людини "Україна", [Ін-т педагогіки НАПН України]. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5752 А] 

 УДК 37.011.33(485) 

5249. Несін Ю. М. Система підвищення кваліфікації вчителів у Франції : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Несін Юрій Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

пед. освіти і освіти дорослих, [Комун. вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперерв. осві-

ти" Херсон. облради]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-5778 А] УДК 37.018.46-051(44) 

5250. Пастирська І. Я. Інтеграція змісту предметів природничого і гуманітар-

ного циклів як загальнопедагогічна проблема (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-
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гогіка та історія педагогіки" / Пастирська Ірина Ярославівна ; Хмельниц. нац. ун-т, 

[Закарпат. держ. ун-т]. — Хмельницький, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-6314 А] УДК 37.016:[5+7/9]"199/200" 
5251. Перейма В. В. Діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді з розвитку соціальної активності дезадаптованих підлітків : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Перейма 
Володимир Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". — Сло-
в'янськ (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2012-6592 А] УДК 37.013.42:316.346.32-053.6 

5252. Петришен О. Г. Проблема колективу у вітчизняній педагогічній теорії та 
практиці (20—30 роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Петришен Олена 
Геннадіївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5162 А] 

 УДК 37.013(477)"192/193" 
5253. Пліш І. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій уп-

равління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. техно-
логії в освіті" / Пліш Ірина Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. 
технологій і засобів навчання. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2012-4320 А] УДК 37.014.6:005.6]:316.77 

5254. Полулященко Ю. М. Соціальна інтеграція людей з обмеженими можли-
востями засобами фізичної культури і спорту в умовах регіонального реабілітаційно-
го середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 
"Соц. педагогіка" / Полулященко Юрій Михайлович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2012-5189 А] УДК 37.013.42-056.24:796.01 

5255. Постолюк Г. І. Розвиток соціальних служб з профілактики відмов мате-
рів від немовлят в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Постолюк Галина Іванівна ; Ін-т пробл. виховання 
НАПН України. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2012-5195 А] УДК 37.013.42:343.62-053.3](477) 

5256. Проценко Г. О. Проектування інформаційного простору загальноосвіт-
нього навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в освіті" / Проценко Галина Олександ-
рівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання, [Київ. 
ун-т ім. Бориса Грінченка]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 
— 100 пр. — [2012-5845 А] УДК 37.012:004 

5257. Путій Т. М. Розвиток методики викладання російської мови в Україні в 
лінгводидактичній спадщині Л. А. Булаховського (1888—1961 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
ня" / Путій Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5210 А] 

 УДК 37.016:811.161.1](477) 
5258. Самойленко О. А. Проблема християнських гуманістичних цінностей у 

вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХІХ ст. — початок ХХ ст.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка 
та історія педагогіки" / Самойленко Оксана Анатоліївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка. — Житомир, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2012-4590 А] УДК 37.017:27-426 
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5259. Синякова В. Б. Гендерна соціалізація дівчат-підлітків з неповних ро-
дин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 
педагогіка" / Синякова Віра Богданівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — [2012-4598 А] 

 УДК 37.013.42 
5260. Сороко Н. В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності 

вчителів філологічної спеціальності в умовах комп'ютерно орієнтованого середови-
ща : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Ін-
форм.-комунікац. технології в освіті" / Сороко Наталія Володимирівна ; Нац. акад. 
пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. — К., 2012. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4391 А] 

 УДК 37.018.46-051:004 
5261. Ткаченко Л. І. Проблема розвитку особистості в педагогічній спадщині 

Григорія Савича Сковороди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ткаченко Лідія Іванівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН Ук-
раїни]. — К., 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2012-5928 А]
 УДК 37.013.77+159.923.2 

5262. Фуштей Л. І. Організаційно-педагогічні умови соціальної опіки дітей у 
Галичині і радянській Україні (1918—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Фуштей Любов Іванів-
на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефани-
ка]. — К., 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (22 назви). — 100 пр. — [2012-7362 А]
 УДК 37.013.42(477.83/.86)"1918/1939" 

5263. Хрульов О. М. Педагогічна і просвітницька діяльність А. І. Маркевича в 
Криму (1855—1942 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Хрульов Олексій Миколайо-
вич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, Республік. 
вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта (АР Крим), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3915 А] УДК 37(477.75)"19"(092) 

5264. Царьова Л. В. Педагогічні традиції формування естетичної культури 
особистості в сучасній шкільній освіті Китаю та Японії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогі-
ки" / Царьова Людмила Василівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Вин-
ниченка. — Кіровоград, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2012-2919 А] УДК 37.015.31:7](510+520) 

5265. Ціпан Т. С. Педагогічні умови громадянського виховання підлітків у ди-
тячо-юнацьких об'єднаннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Ціпан Тетяна Степанівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Х., 2012. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3920 А] 

 УДК 37.017.4-053.6 
5266. Шелеменцев І. О. Просвітницька і благодійна діяльність графа М. С. Во-

ронцова в Таврійській губернії (1782—1856 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шеле-
менцев Ілля Олександрович ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 
[Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та 
спорту Автоном. Республіки Крим]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2012. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7181 А] 

 УДК 37(477.75)"1782/1856"(092) 
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5267. Яндрова Ю. В. Особливості розвитку гендерної ідентичності дівчат-

підлітків в умовах шкіл-інтернатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Яндрова Юлія Вячеславів-

на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7389 А] 

 УДК 37.018.32.015.3-055.25 

5268. Яременко Н. В. Тенденції розвитку сучасної приватної освіти в Англії і в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Яременко Наталія Віталіївна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-7715 А] УДК 37.018.1(410+477) 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

5269. Алфімов Д. В. Теорія і методика виховання лідерських якостей особис-

тості у сучасній загальноосвітній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Алфімов Дмитро Вален-

тинович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. нац. ун-т]. — Луганськ, 

2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 (32 назви). — 100 пр. — [2012-3922 А] 

 УДК 373.015.31:316.46 

5270. Ворожбіт В. В. Теорія та практика духовно-морального виховання учнів 

загальноосвітніх закладів України (середина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та істо-

рія педагогіки" / Ворожбіт Вікторія Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Х., 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (51 назва). — 100 пр. — [2012-6851 А]

 УДК 373.015.31 

На ступінь кандидата 

5271. Беседа Н. А. Підготовка вчителя до застосування здоров'язбережуваль-

них технологій у системі методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Беседа Наталія Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-6738 А] УДК 373.016:613 

5272. Богданюк А. М. Виховний потенціал української дитячої літератури Ка-

нади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Богданюк Антоніна Миколаївна ; Хмельниц. нац. 

ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. — Хмельницький, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6373 А] 

 УДК 373.015.31:821.161.2(71)-93.09 

5273. Гах Р. В. Система фізичного виховання молоді в українських і польських 

загальноосвітніх школах (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Гах Роман Васильович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гна-

тюка, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Тернопіль, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 120 пр. — [2012-6446 А] УДК 373.015.3(477+438)"18/19" 

5274. Гречин І. М. Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських 

обов'язків у Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Гречин Ірина Михайлівна ; Терно-

піл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — 22 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4451 А] 

 УДК 373.015.31:173.5-055.52](430) 

5275. Дробін А. А. Формування фізичних понять у школярів на основі статис-
тичного та імовірнісного підходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Дробін Андрій Анатолійо-

вич ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2012. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4337 А] 
 УДК 373.016:53 

5276. Капелюшна Т. В. Тенденції розвитку технологічної освіти в середніх 

навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Капелюшна Тетяна Вікторів-

на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. 
— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4342 А] 

 УДК 373.091.33-027.22:62](73) 

5277. Мацишина З. А. Виховання національної культури в учнів загальноосвіт-

ніх шкіл засобами декоративно-прикладного мистецтва (ХІХ — початок ХХ століт-
тя) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Мацишина Зоя Анатоліївна ; Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-4531 А] УДК 373.015.31:745/749 

5278. Наточий Л. О. Розвиток управлінської культури керівників загальноосвіт-
ніх шкіл у вітчизняній педагогічній теорії (друга половина ХХ ст. — початок ХХІ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та 

методика упр. освітою" / Наточий Людмила Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2012-6563 А] УДК 373.091.113(477)"19/20" 

5279. Негода О. О. Українські школи Донбасу у 1920—1930-ті рр. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Негода Олена Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5773 А] 

 УДК 373.091(=161.2)(477.6)"192/193" 

5280. Никитюк Л. В. Становлення та розвиток природничої освіти в гімназіях 

України (друга половина ХІХ — початку ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогі-
ки" / Никитюк Людмила Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7056 А] 

 УДК 373.016:5](477)"1852/1917" 

5281. Рябуха І. М. Розвиток соціальної компетентності ліцеїстів у навчальному 
процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 

"Теорія навчання" / Рябуха Іван Михайлович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

педагогіки. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-4587 А] УДК 373.015.31:316.47 

5282. Савич Л. П. Лінгводидактична спадщина О. М. Біляєва (1925—2006 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Савич Людмила Павлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Воло-

димира Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). 

— 100 пр. — [2012-7639 А] УДК 373.016:811.161.2 
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5283. Сидоренко А. В. Психологічні особливості копінг-поведінки вчителів у 

педагогічній взаємодії з підлітками-девіантами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Сидоренко Аліна 

Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-5877 А] 

 УДК 373.015.3 

5284. Язиков О. І. Особистісно орієнтована виховна система приватної загаль-

ноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Язиков Олексій Іванович ; Ін-т 

пробл. виховання НАПН України. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(19 назв). — 100 пр. — [2012-5472 А] УДК 373.018.1 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

5285. Лопатіна Г. О. Методика навчання діалогічного мовлення дітей молод-

шого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лопатіна Ганна Олександрівна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Бердян. держ. пед. ун-т]. — 

Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-7002 А] УДК 373.2.016:811.161.2 

5286. Павлюк Т. О. Навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з вико-

ристанням комп'ютера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Павлюк Тетяна Олександрівна ; Ін-т пробл. 

виховання НАПН України, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2012. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2012-4556 А] УДК 373.2.016:004 

5287. Стягунова О. О. Використання ідей української народної педагогіки у 

дошкільних навчальних закладах Донеччини в 60—90-х роках ХХ століття : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 

історія педагогіки" / Стягунова Ольга Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-5309 А] УДК 373.2.014.2(477.62)"196/199" 

373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

5288. Бакуліна Н. В. Формування усного мовлення першокласників у процесі 

навчання мови іврит у школах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бакуліна Наталія 

Валеріївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2012-5501 А] 

 УДК 373.3.016:811.411.16](477) 

5289. Бельська Л. Л. Моральне виховання молодших школярів засобами ук-

раїнського фольклору у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Бельська Любов Леонідівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т]. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-6057 А] УДК 373.3.015.31:17.022.1 

5290. Білгородська О. Є. Методика формування художньо-графічних умінь і 

навичок дітей 6—7-річного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
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наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Білгородська Олена Євгеніївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського]. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-7206 А] УДК 373.3.016:76 

5291. Данієлян А. Я. Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення 

до праці в умовах приватного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Данієлян 

Анаіт Яшевна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6855 А]

 УДК 373.3.015.31:331 

5292. Десятник К. В. Взаємодія сім'ї і школи у вихованні духовності молод-

ших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія та методика виховання" / Десятник Катерина Володимирівна ; Уман. держ. 

пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Умань 

(Черкас. обл.), 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-6120 А] УДК 373.3.015.31.064.1 

5293. Дицьо С. В. Методика реалізації особистісно-орієнтованих технологій 

музичного навчання учнів початкової школи на основі народнопедагогічних тради-

цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія 

та методика навчання" / Дицьо Світлана Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-6470 А] УДК 373.3.016:78.01 

5294. Земляна О. В. Художньо-естетичне виховання молодших школярів засо-

бами образотворчого мистецтва у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика вихо-

вання" / Земляна Олена Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Рес-

публік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту 

Автоном. Республіки Крим]. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-6904 А] УДК 373.3.015.31:111.852 

5295. Зубцова Ю. Є. Формування патріотичних якостей молодших школярів у 

взаємодії школи та сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Зубцова Юлія Євгенівна ; Ін-т пробл. 

виховання НАПН України, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5623 А] УДК 373.3.035 

5296. Іваниця Г. А. Формування добродійності молодших школярів у процесі 

позакласної виховної роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Іваниця Галина Афанасіївна ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Нац. акад. держ. прикордон. служби Украї-

ни ім. Богдана Хмельницького]. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2012-4875 А] 

 УДК 373.3.015.31:17.022.1 

5297. Лясота Т. І. Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6—7 років до 

умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Лясота Тетяна Іванівна ; Нац. ун-т 

фіз. виховання і спорту України. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6540 А] УДК 373.3.015.311:796 
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5298. Максимчук Г. М. Методика збагачення мовлення молодших школярів 

етнокультурознавчою лексикою на міжпредметній основі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мак-

симчук Ганна Миколаївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського", [Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 

Одеса, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5714 А]

 УДК 373.3.016:811.161.2 

5299. Михасюк Т. В. Мовленнєвий розвиток молодших школярів у процесі по-

закласної народознавчої роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Михасюк Тетяна Володимирів-

на ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. 

— Тернопіль, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-5741 А] УДК 373.3.016:811.161.2 

5300. Наливайко Г. В. Розвиток самоосвітньої компетентності вчителів почат-

кових класів у системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Нали-

вайко Галина Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. 

"Ун-т менедж. освіти". — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-6562 А] УДК 373.3.041-051 

5301. Палій Н. Т. Особливості навчання української грамоти учнів 2 класу 

шкіл з румунською мовою викладання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Палій Наталія Тео-

дорівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17. — 100 пр. — [2012-5810 А] УДК 373.3.016:811.161.2+376-054.57 

5302. Перепелиця О. В. Формування творчих здібностей молодших школярів 

засобами образотворчого мистецтва у позашкільних навчальних закладах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Перепелиця Оксана Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-

ва, [Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — К., 2012. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7315 А] УДК 373.3.015.31:75 

5303. Пташнік Н. М. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у 

процесі позакласної народознавчої роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Пташнік Наталія 

Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (24 назви). — 100 пр. — [2012-4577 А] 

 УДК 373.3.091.398:39(=161.2) 

5304. Шевчук Л. М. Методика групової роботи над текстом на уроках читання 

в 1—2 класах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шевчук Лариса Миколаївна ; Ін-т 

педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-4157 А] УДК 373.3.016:811.161.2 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

5305. Кожевников В. М. Організаційно-дидактичні засади забезпечення на-

ступності профільної школи і вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогі-

ки" / Кожевников Віктор Михайлович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 
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[Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та 

спорту Автоном. Республіки Крим]. — Луганськ, 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 

(51 назва). — 100 пр. — [2012-5648 А] УДК 373.5.013+378 

5306. Кузьміна О. В. Теоретико-методичні засади формування життєвої ком-

петентності учнів старших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Кузьміна 

Олена Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Луганськ, 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—40 (44 назви). — 100 пр. — [2012-6978 А] УДК 373.5.018.32.015.31 

5307. Кучерук О. А. Система методів навчання української мови в основній 

школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Тео-

рія та методика навчання" / Кучерук Оксана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (50 назв). — 150 пр. 

— [2012-4512 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

5308. Мамчур Л. І. Перспективність і наступність у формуванні комунікатив-

ної компетентності учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мамчур Лідія Іванівна ; 

Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 

(51 назва). — 100 пр. — [2012-5720 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

5309. Поташнюк І. В. Теоретичні і методичні засади застосування здоров'я-

збережувальних технологій навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Поташнюк Ірина Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука]. — К., 2012. — 

42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (50 назв). — 120 пр. — [2012-5839 А] 

 УДК 373.5.016:796.03 

На ступінь кандидата 

5310. Безверха Ю. В. Методика навчання географії України з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Безверха Юлія Во-

лодимирівна ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. — К., 2012. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4416 А] 

 УДК 373.5.016:91 

5311. Близнюк Т. О. Виховання у старшокласників готовності до вибору 

професії вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Близнюк Тетяна Олександрівна ; 

Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-

силя Стефаника]. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-4699 А] УДК 373.5.048:37.011.3-051 

5312. Войтків Г. В. Формування пізнавальної активності учнів основної школи 

з початковим рівнем навчальних досягнень з фізики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Войтків 

Галина Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 

[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Кіровоград, 2012. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4751 А] УДК 373.5.016:53 

5313. Гаврилюк Ж. М. Методика реалізації культурологічного змісту в курсі 

історії України у 8—9 класах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гаврилюк Жанна Миколаїв-
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на ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4758 А]

 УДК 373.5.016:94(477) 

5314. Галатюк М. Ю. Розвиток навчально-пізнавальної компетентності старшо-

класників у процесі вивчення природничих предметів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Галатюк Михайло 

Юрійович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Рівнен. держ. гуманіт. 

ун-т]. — Тернопіль, 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 (40 назв). — 100 пр. — 

[2012-6445 А] УДК 373.5.016:5 
5315. Грудок-Костюшко М. О. Методика формування україномовної діалого-

вої компетентності в учнів 10—11 класів загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Грудок-Костюшко Марина Олександрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 

ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2012-5585 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

5316. Данильченко І. Г. Методика організації діалогічної взаємодії в процесі 

навчання старшокласників української літератури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Данильчен-
ко Ірина Григорівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-4816 А] УДК 373.5.016:821.161.2.09 

5317. Дубко І. В. Метод проектів у навчанні учнів основної школи письма ні-

мецькою мовою після англійської : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Дубко Ірина Володимирів-

на ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(22 назви) та в тексті. — 100 пр. — [2012-4835 А] УДК 373.5.016:811.112.2 

5318. Єчкало Ю. В. Розвиток інтелектуальних здібностей старшокласників у 
процесі навчання фізики засобами комп'ютерного моделювання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Єчкало Юлія Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винничен-

ка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Кіровоград, 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (24 назви). — 100 пр. — [2012-5610 А] УДК 373.5.016:53:004.94 

5319. Жидкова Н. М. Формування предметних умінь із правознавства в учнів 

9—10 класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Жидкова Наталія Миколаївна ; Ін-т педагогіки 

НАПН України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2012-4466 А] УДК 373.5.016:340 

5320. Калинюк Т. В. Організаційно-педагогічні засади діяльності загальноосвіт-

ніх шкіл з поглибленим вивченням німецької мови в Україні (кінець 40-х років ХХ — 

початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Калинюк Тетяна Василівна ; 

Хмельниц. нац. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Хмельницький, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4903 А] 

 УДК 373.5.016:811.112.2](477)"19/20" 

5321. Кириченко В. І. Профілактика девіантної поведінки старшокласників у 

діяльності учнівського самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Кириченко Вален-

тина Іванівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5638 А] УДК 373.5.091.59 
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5322. Коваль С. М. Гендерно орієнтований підхід до навчання та виховання 

учнів середніх шкіл США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Коваль Світлана Миколаїв-

на ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — 

Черкаси, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4491 А]

 УДК 373.5.013:316.346.2](73) 

5323. Козаченко І. О. Методика реалізації взаємозв'язку змістового та проце-

суального компонентів навчання географії в загальноосвітній школі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Козаченко Ігор Олександрович ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук Украї-

ни. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4493 А]

 УДК 373.5.016:91 

5324. Коляновська М. С. Формування професійних намірів старшокласників у 

процесі художньо-трудової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Коляновська Марія 

Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, [Хмельниц. 

нац. ун-т]. — К., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-6954 А] УДК 373.5.091.33-027.22 

5325. Лук'янчук С. Ф. Полікультурне виховання учнів в американській серед-

ній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лук'янчук Світлана Федорівна ; Житомир. 

держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-4034 А] УДК 373.5.015.31(73) 

5326. Лушпай Л. І. Гендерне виховання учнів середніх навчальних закладів у 

Великій Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Лушпай Людмила Іванівна ; Терно-

піл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Терно-

піль, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4520 А] 

 УДК 373.5.013:316.346.2](410) 

5327. Макаренко І. Є. Дидактичні умови моніторингу якості процесу навчання 

у старшій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Макаренко Ірина Євгенівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5711 А] УДК 373.5.012 

5328. Мережко Ю. В. Формування художніх смаків старшокласників у процесі 

вивчення локальної спадщині українських композиторів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ме-

режко Юлія Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-6549 А] 

 УДК 373.5.016:78.087.6 

5329. Мінасян Н. Г. Педагогічні умови реалізації естетико-виховного потенціалу 

уроків зарубіжної художньої культури в старшій школі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Міна-

сян Наталія Григорівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Ін-т пробл. 

виховання НАПН України]. — Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-7034 А] УДК 373.5.015.3:7 

5330. Молорова Л. В. Формування естетично-музичних уподобань учнів підліт-

кового віку в умовах сільської школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Молорова Лідія Валеріїв-

на ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського"]. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7597 А] УДК 373.5.015.31:7 
5331. Муляр О. П. Формування толерантності старшокласників у процесі на-

вчання суспільствознавчих предметів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Муляр Оксана Петрівна ; 

Ін-т педагогіки НАПН України, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2012. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6296 А] 

 УДК 373.5.015.311:316.647.5 

5332. Пліско О. В. Організаційно-педагогічні умови моніторингу навчальних 

досягнень учнів старшої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Пліско Оксана Вікторівна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-5179 А] УДК 373.5.091.26 

5333. Постоленко І. С. Організація педагогічного процесу в середніх загаль-

ноосвітніх навчальних закладах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Постоленко Ірина Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2012-5194 А] УДК 373.5.013(410) 
5334. Пузіков Д. О. Формування життєвої компетентності старшокласників у 

процесі навчання історії України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Пузіков Дмитро Олегович ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4368 А] УДК 373.5.016:94(477) 
5335. Рябко А. В. Методика формування уявлень про фізичні явища у процесі 

вивчення природознавства в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Рябко Андрій 

Вікторович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. — Кіровоград, 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-4376 А] УДК 373.5.016:53 

5336. Симонова М. Г. Індивідуалізація навчання математики учнів гуманітар-

ного профілю засобами елективних курсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Симонова Марія 

Геннадіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-4597 А] УДК 373.5.018.4:51 

5337. Стецик С. П. Індивідуалізація навчальної діяльності учнів з фізики засо-
бами інноваційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Стецик Сергій Павлович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4604 А] 
 УДК 373.5.013.41:53 

5338. Тимчик М. В. Патріотичне виховання старших підлітків у процесі фіз-

культурно-масової роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Тимчик Микола Валерійович ; Ін-т 
пробл. виховання НАПН України. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-7352 А] УДК 373.5.015.31:172.15:796.011 



   

 
189 

5339. Туташинський В. І. Організаційно-педагогічні умови професійної орієн-
тації учнів у процесі профільного навчання з технологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання техно-
логій" / Туташинський Василь Іванович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогі-
ки НАПН України. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 
100 пр. — [2012-6708 А] УДК 373.5.091.212.3 

5340. Чернякова Ж. Ю. Інтернаціоналізація освітнього простору старшої 
школи Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Чернякова Жанна Юріївна ; 
Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2012-4122 А] УДК 373.5.014.53(410) 

5341. Чиренко Н. В. Виховання власної гідності підлітків у дитячому об'єд-
нанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Тео-
рія і методика виховання" / Чиренко Наталія Вікторівна ; Ін-т пробл. виховання 
НАПН України. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 
100 пр. — [2012-4130 А] УДК 373.5.015.311 

5342. Чумак Т. М. Формування у старшокласників поняття про духовні орієн-
тири творчості письменників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Чумак Тетяна Миколаївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2012-5987 А] УДК 373.5.016:821.161.2.09 

5343. Шарко В. В. Педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів за-
гальноосвітніх шкіл в Австралії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Шарко Віталій Володимиро-
вич ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсон. держ. ун-т]. — Тер-
нопіль, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4633 А]
 УДК 373.5.015.31:502.17](94) 

5344. Шепель В. М. Формування пізнавальної активності старшокласників пе-
дагогічними програмними засобами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Шепель Валерій Миколайович ; Хар-
ків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6006 А] УДК 373.5.091.315.7 

5345. Ярмолюк А. В. Формування в учнів 5-х класів умінь редагувати власні 
письмові висловлювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ярмолюк Алла Володимирівна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(25 назв). — 100 пр. — [2012-6035 А] УДК 373.5.016:811.161.2'35 

5346. Яяєва Н. М. Розвиток діалогічного мовлення учнів п'ятих класів у про-
цесі навчання кримськотатарської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Яяєва Назлє Міме-
тівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 150 пр. — [2012-7720 А] УДК 373.5.016:811.512.19 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша освіта.  

Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

5347. Барбан М. М. Підготовка менеджерів освіти до управління соціально-
педагогічними проектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 Теорія та методика проф. освіти" / Барбан Маріанна Миколаївна ; 
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Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 21 с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5504 А] 

 УДК 374.7 

5348. Фучила О. М. Організація навчання функціональної грамотності у сис-

темі освіти дорослих Бельгії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Фучила Олена Мико-

лаївна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Хмельницький, 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3901 А]

 УДК 374.7(493) 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб.  

Спеціальні школи 

На ступінь доктора 

5349. Бойко Г. М. Психолого-педагогічний супровід спортивної діяльності 

осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / 

Бойко Галина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 
42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (55 назв). — 100 пр. — [2012-4706 А] 

 УДК 376.013.76-056.26:797.2 

5350. Дегтяренко Т. М. Теоретико-методологічні засади управління системою 

корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педаго-

гіка" / Дегтяренко Тетяна Миколаївна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К., 

2012. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (52 назви). — 100 пр. — [2012-7515 А]

 УДК 376-056.2/.3 

5351. Федоренко С. В. Становлення та розвиток вітчизняної тифлопедагогіки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. 

педагогіка" / Федоренко Світлана Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-

нова. — К., 2012. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (44 назви). — 100 пр. — [2012-6715 А]

 УДК 376-056.262(477)(091) 
5352. Форостян О. І. Теорія і практика фізичного виховання дітей із сенсор-

ними порушеннями в українській дефектології (ХХ століття) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Форостян 

Ольга Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського]. — К., 2012. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (49 назв). — 

100 пр. — [2012-7128 А] УДК 376.015.31:796]-056.26(477)"19" 

На ступінь кандидата 

5353. Адамюк Н. Б. Особливості вивчення лексики української жестової мови 

глухими учнями початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Адамюк Наталія Борисівна ; Ін-т 

спец. педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(41 назва). — 100 пр. — [2012-6041 А] УДК 376-056.263:811.161.2'221.24 

5354. Басалюк Н. М. Науково-методична робота спеціальної школи як засіб 

удосконалення професійної компетентності вчителя-дефектолога : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Баса-
люк Наталія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. 

нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-4678 А] УДК 376-051:005.336.2 



   

 
191 

5355. Бобирєв В. Є. Патогенетично обґрунтована комплексна корекція рухо-

вих і функціональних порушень у дітей віком 7-10 років з особливими психофізич-

ними потребами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Бобирєв Володимир Євгенович ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — 

Луганськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4424 А]

 УДК 376-056.34 

5356. Воробель Г. М. Організаційно-педагогічні засади діяльності навчально-

виховного закладу "школа-дитячий садок" для дітей з порушеннями слуху : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогі-

ка" / Воробель Галина Миколаївна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К., 

2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5562 А] 

 УДК 376.018.54-056.263 

5357. Долженко А. І. Педагогічні основи соціально-трудової адаптації учнів 

молодших класів допоміжної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Долженко Алевтіна Іванівна ; Ін-т 

спец. педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(38 назв). — 50 пр. — [2012-5600 А] УДК 376.035-056.36:331 

5358. Єросова С. А. Особливості розуміння та застосування правил дисциплі-

нованої поведінки молодшими школярами з порушенням інтелектуального розвит-

ку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 

"Спец. психологія" / Єросова Світлана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — К., 2012. — 20 с. : іл. табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — 

[2012-7526 А] УДК 376-056.36.013.42 

5359. Клопота О. А. Соціально-педагогічні умови інтеграції старшокласників з 

вадами зору в соціум : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Клопота Ольга Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", [Запоріз. нац. ун-т]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6498 А]

 УДК 376.035-056.262 

5360. Кузнецова М. С. Корекція уяви розумово відсталих учнів на уроках гео-

графії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 

"Корекц. педагогіка" / Кузнецова Марина Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — К., 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-6979 А] УДК 376-056.36:91 

5361. Лепетченко М. В. Формування здатності до творчого самовираження у 

дошкільників із порушеннями мовлення у процесі інсценування казки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / 

Лепетченко Марина Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6528 А] 

 УДК 376-056.2-053.4 

5362. Орлов А. В. Організаційно-педагогічні основи діяльності Харківської 

обласної гімназії для сліпих дітей (1887—1941 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Орлов Андрій Вале-

рійович ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-7614 А] 

 УДК 376-056.262.091(477.54-25)"1887/1941" 
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5363. Перфільєва М. В. Соціальне виховання дітей та молоді з обмеженими 

можливостями у Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Перфільєва Майя Володимирівна ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5819 А 

] УДК 376.015.31-056.24:316.42](438) 

5364. Статьєв С. І. Формування танцювальних рухів глухих дітей молодшого 

шкільного віку на заняттях музично-ритмічного виховання : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Статьєв Ста-

ніслав Ігорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Класич. приват. ун-т]. — К., 

2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-7656 А] УДК 376-056.263:793.3 

5365. Шапочка К. А. Формування комунікативних умінь і навичок у молод-

ших школярів із затримкою психічного розвитку у процесі вивчення іноземної мови : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. 

педагогіка" / Шапочка Катерина Анатоліївна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-7172 А]

 УДК 376.015.31-056.26:81'243 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь доктора 
5366. Анісімов М. В. Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей 

професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-

ти" / Анісімов Микола Вікторович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 

[Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Черкаси, 2012. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (74 назви). — 100 пр. — [2012-6404 А] 

 УДК 377.014.5 

На ступінь кандидата 

5367. Комісарова Л. О. Розвиток технологічної культури майстрів виробничо-

го навчання професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Комісарова Людмила Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

проф.-техн. освіти. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-7552 А] УДК 377.091.12:687 

5368. Кочерга О. М. Формування соціальної відповідальності у студентів пе-

дагогічного коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Кочерга Ольга Миколаївна ; Хар-

ків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Х., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2012-5667 А] 

 УДК 377.8-057.87:316.42 

5369. Кудрявцева Т. О. Підготовка майбутніх медичних сестер у медичних 

коледжах до розв'язання проблемних ситуацій у професійній діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Кудрявцева Тетяна Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-

роди. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2012-5677 А] УДК 377.36:616-051 
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5370. Омельченко Г. Л. Організаційно-педагогічні умови взаємодії майстра 

виробничого навчання і викладача спеціальних дисциплін у професійному навчанні 

кваліфікованих робітників швейного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Омельчен-

ко Галина Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. — К., 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 100 пр. — [2012-5793 А]

 УДК 377.091:687 

5371. Савчук П. Н. Методичні засади навчаня хімії як загальноосвітньої дис-

ципліни студентів педагогічного коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Савчук Петро 

Несторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4378 А] 

 УДК 377.8.016:54 

5372. Самойленко Н. Ю. Розвиток методичної компетентності майстрів вироб-
ничого навчання професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-

ти" / Самойленко Наталія Юріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. 

освіти. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2012-7095 А] УДК 377.091.12 

5373. Смоляна Н. В. Поєднання професійного навчання з виробничою працею 

в закладах професійно-технічної освіти України (1959—1991 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Смоляна Наталя Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. 

освіти. — К., 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2012-6678 А]

 УДК 377.091.33-027.22(477)"1959/1991" 

5374. Стадник С. О. Організаційно-управлінські умови діяльності училищ фі-

зичної культури в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп насе-

лення" / Стадник Світлана Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту Украї-

ни, [Харків. держ. акад. фіз. культури]. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2012-5897 А] УДК 377.36.091:796](477) 
5375. Урсол О. В. Формування культури професійного спілкування у майбут-

ніх соціальних працівників засобами інтерактивних методів навчання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Урсол Оксана Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2012-3884 А] 
 УДК 377.018.43:364-43 

5376. Чернова Т. Ю. Розвиток професійної компетентності заступника дирек-

тора з навчально-виробничої роботи у професійно-технічному навчальному закладі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Чернова Тетяна Юріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

проф.-техн. освіти. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 

100 пр. — [2012-4121 А] УДК 377.091.113:005.336.5 

5377. Юденкова О. П. Педагогічні умови використання інноваційних вироб-
ничих технологій у підготовці кваліфікованих робітників поліграфічного профілю : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Юденкова Олена Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т проф.-техн. освіти. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2012-4180 А] УДК 377.3:655 
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378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

5378. Алєксєєв О. М. Теоретичні і методичні основи застосування технологій 
дистанційного навчання дисциплін професійної і практичної підготовки студентів 

машинобудівних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в освіті" / Алєксєєв Олександр 

Миколайович ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання Нац. акад. пед. наук Украї-
ни. — К., 2012. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—35 (66 назв). — 100 пр. — [2012-4241 А]

 УДК 378.018.43:004 

5379. Архипов О. А. Теоретико-методичні засади застосування біомеханічних 

технологій у фізичній підготовці студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Архипов Олександр 
Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 38 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 33—36 (44 назви). — 100 пр. — [2012-7403 А] УДК 378.016:796 

5380. Бєлікова Н. О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фа-

хівців з фізичної реабілітації до здоров'язбережувальної діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Бєлікова Наталія Олександрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України, [Луц. ін-т розв. людини Ун-ту "Україна"]. — 

К., 2012. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (55 назв). — 100 пр. — [2012-4417 А]
 УДК 378.016:376 

5381. Бірюк Л. Я. Теорія і технології формування комунікативної компетент-

ності з російської мови майбутнього вчителя початкових класів у процесі професій-

ної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія та методика проф. освіти" / Бірюк Людмила Яківна ; Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Черкаси, 

2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (48 назв). — 100 пр. — [2012-4423 А]

 УДК 378.011.3-051:811.161.1 

5382. Віндюк А. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Віндюк Андрій Валерійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріж-

жя, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (59 назв). — 150 пр. — [2012-3945 А]

 УДК 378.147:640.41 

5383. Девлетов Р. Р. Теоретико-методичні засади навчання майбутніх учителів 

початкових класів кримськотатарської мови в умовах трилінгвального мовленнєвого 

середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Девлетов Ремзі Рефікович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — К., 2012. — 40 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 28—36 (57 назв). — 100 пр. — [2012-7514 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.512.19 

5384. Жерноклєєв І. В. Система підготовки майбутніх учителів технологій у 

країнах Північної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Жерноклєєв Ігор Васильович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(41 назва). — 100 пр. — [2012-6888 А] УДК 378.011.3-051(4-17) 

5385. Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної ро-

боти майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Задорожна Ірина Павлівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. 

— 44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (54 назви). — 100 пр. — [2012-6898 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.111 

5386. Зеленська Л. Д. Учені ради в системі діяльності університетів України 

ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Зеленська Людмила Дмитрів-

на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (39 назв). — 100 пр. — [2012-4864 А] УДК 378.014.621(477)"18" 

5387. Коляда М. Г. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки 

майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Коляда Михайло Георгійович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—41 

(67 назв). — 100 пр. — [2012-4008 А] УДК 378.016:004.056.5 

5388. Костриця Н. М. Система культурологічної підготовки майбутніх фахів-

ців аграрної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Костриця Наталія Миколаївна ; 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 28—33 (50 назв). — 100 пр. — [2012-6201 А] УДК 378.147:633 

5389. Кремінський Б. Г. Теоретичні і методичні засади роботи з інтелектуаль-

но обдарованою молоддю з фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кремінський Борис Георгійо-

вич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—38 (62 назви). — 100 пр. — [2012-7564 А] УДК 378.147-056.45:53 

5390. Кулішов В. В. Теоретичні і методичні засади формування системи про-

фесійних знань майбутніх фахівців економічного профілю : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Кулішов Володимир Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. 

держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 

(75 назв). — 100 пр. — [2012-6982 А] УДК 378.016:33 

5391. Левицька Н. М. Становлення та розвиток вищої гуманітарної освіти 

Наддніпрянської України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Левицька 

Надія Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди", [Нац. ун-т харч. технологій]. — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2012. — 37 с. — Бібліогр.: с. 30—34 та в підрядк. прим. — 150 пр. — 

[2012-7573 А] УДК 378.013:7/9](477)"18/19" 

5392. Лісіна Л. О. Теоретичні та методичні засади підготовки вчителів до 

конструювання навчальних технологій у процесі післядипломної педагогічної осві-

ти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 

та методика проф. освіти" / Лісіна Лариса Олександрівна ; Кабінет Міністрів Украї-

ни, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Комун. закл. "Запоріз. 

обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" Запоріз. облради]. — К., 2012. — 39 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 30—35 (64 назви). — 100 пр. — [2012-6240 А] УДК 378.046 

5393. Лунячек В. Е. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки 

керівних кадрів в умовах магістратури до управління якістю освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
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освіти" / Лунячек Вадим Едуардович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Х., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (85 назв). — 100 пр. — [2012-5033 А]

 УДК 378.011.3-051:37.091.12 

5394. Маковецька Н. В. Теоретичні та методичні засади професійного розвит-

ку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія та методика проф. освіти" / Маковецька Наталія Валеріївна ; Житомир. держ. 

ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Житомир, 2012. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (43 назви). — 100 пр. — [2012-5047 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2 

5395. Марусинець М. М. Система формування професійної рефлексії майбут-

ніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Марусинець Мар'яна Ми-

хайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, [Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника]. — К., 2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 

(53 назви). — 100 пр. — [2012-6544 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

5396. Мірошніченко В. І. Теоретико-методичні засади патріотичного вихо-

вання майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Мірошніченко Вален-

тина Іванівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Нац. акад. держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького, Держ. прикордон. служба України]. — 

К., 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (66 назв). — 100 пр. — [2012-7035 А]

 УДК 378.4.035:351.476.1 

5397. Мозгальова Н. Г. Теорія та методика інструментально-виконавської під-

готовки майбутніх учителів музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мозгальова Наталія Геор-

гіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 43 с. : іл., табл. — Біблі-

огр.: с. 34—39 (57 назв). — 100 пр. — [2012-6554 А] УДК 378.147:785 

5398. Оніпко В. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів 

природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Оніпко Валентина Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Черкаси, 2012. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2012-6578 А] УДК 378.147:5 

5399. Протасов А. Г. Теоретико-методичні засади формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців з неруйнівного контролю та технічної діагности-

ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 

та методика проф. освіти" / Протасов Анатолій Георгійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти" НАПН України, Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (42 назви). — 

100 пр. — [2012-6615 А] УДК 378.091.3:681.2 

5400. Саєнко Н. В. Теоретичні та методичні засади культурологічної підготов-

ки майбутніх інженерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Саєнко Наталія Віталіївна ; Хар-

ків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—41 (51 назва). — 100 пр. — [2012-5868 А] УДК 378.147 

5401. Сегеда Н. А. Теоретичні і методичні засади професійного розвитку ви-

кладача музичного мистецтва в системі безперервної педагогічної освіти : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" ; 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Сегеда Наталя Анатоліївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 37—41 (45 назв). — 120 пр. — [2012-6658 А] УДК 378.018.4:78 

5402. Ткачук С. І. Теорія і методика підготовки майбутнього вчителя трудово-

го навчання до формування в учнів технологічної культури : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Ткачук Станіслав Іванович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2012. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 (37 назв). — 100 пр. — [2012-4162 А] 

 УДК 378.011.3-051:331.101 

5403. Тулашвілі Ю. Й. Теоретичні і методичні засади професійної комп'ютер-

ної підготовки осіб з порушенням зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Тулашвілі Юрій Йо-

сипович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Волин. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Вінниця, 2012. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—38 (48 назв). — 100 пр. — [2012-6705 А] УДК 378.147:004]:376-056.26 

5404. Харківська А. А. Теоретичні та методичні засади управління інновацій-

ним розвитком вищого навчального педагогічного закладу : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / 

Харківська Алла Анатоліївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", 

[Укр. інж.-пед. акад.]. — Луганськ, 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 

(64 назви). — 100 пр. — [2012-5374 А] УДК 378.091:005.591.6 

5405. Хом'юк І. В. Система формування професійної мобільності майбутніх 

інженерів машинобудівної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Хом'юк Ірина Володими-

рівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-

раїни, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2012. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(47 назв). — 100 пр. — [2012-7364 А] УДК 378.147:621 

5406. Щербак О. І. Теоретичні і методичні засади професійно-педагогічної 

освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 

та методика проф. освіти" / Щербак Ольга Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2012. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—40 

(128 назв). — 100 пр. — [2012-4174 А] УДК 378.02:37 

На ступінь кандидата 

5407. Абабілова Н. М. Формування конкурентоздатності майбутніх перекла-

дачів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Абабілова Ната-

лія Миколаївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 

Одеса, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5481 А]

 УДК 378.147:81'25 

5408. Базиляк Н. О. Практика як основа реалізації мовних стратегій у поліку-

льтурному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Базиляк Наталія Олегівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 

2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6727 А]

 УДК 378.147:81'243 
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5409. Барабаш В. А. Громадянське виховання студентів інженерних спеціаль-

ностей вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Барабаш Вік-

торія Анатоліївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Кіровоград. держ. пед. 

ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7453А] УДК 378.017.4:62 

5410. Білик Р. М. Методика інтегрованого навчання основ охорони праці і 

безпеки життєдіяльності майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Білик 

Роман Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4284 А] 

 УДК 378.011.3-051:62]:331.45 

5411. Біркіна Т. В. Методика формування творчої самостійності майбутніх те-

хнологів машинобудівного профілю у процесі навчання технологічного оснащення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Біркіна Тетяна Володимирівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Кірово-

град. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5516 А] УДК 378.147:621 

5412. Богданова Г. С. Розвиток професійної компетентності вчителів фізичної 

культури у післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Богданова 

Ганна Степанівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6748 А]

 УДК 378.016:796 

5413. Бойван О. С. Формування гуманних стосунків у студентів навчальних 

закладів І—ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Бойван Олеся Степанівна ; 

Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 

2012. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5521 А]

 УДК 378.015.31:17.02 

5414. Бойчевська І. Б. Професійна соціалізація фахівців технічного профілю у 

вищих навчальних закладах ФРН : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бойчевська Ілона Борисів-

на ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 19 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7461 А] 

 УДК 378.146:62](430) 

5415. Боксгорн В. В. Формування професійної креативності в майбутніх со-

ціальних педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Боксгорн Віта Василівна ; Держ. закл. "Луган. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка", [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського"]. — Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-6751 А] УДК 378.011.3-051:364 

5416. Борознюк О. В. Формування спеціальних знань і навичок майбутніх 

офіцерів-зв'язківців у процесі фізичної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Борознюк 

Олександр Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-6069 А] 

 УДК 378.147:355.233.2:796 
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5417. Будас А. П. Методика навчання правознавства студентів економічних 

спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Будас Анна Пилипівна ; Ін-т педаго-

гіки НАПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2012. — 18 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2012-4720 А] УДК 378.016:34 

5418. Буренко М. С. Формування фахових компетенцій майбутніх тренерів-

викладачів у процесі вивчення циклу професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Буренко Марина Сергіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6423 А] 

 УДК 378.016:796.071.4 

5419. Витриховська О. П. Методика застосування інформаційних технологій 

у процесі вивчення економічних дисциплін студентами вищих аграрних навчальних 

закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Витриховська Оксана Петрівна ; Кабінет Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 130 пр. — [2012-7481 А] 

 УДК 378.147:63 

5420. Вікович Р. І. Методика навчання студентів мовних спеціальностей аудію-

вання англомовних теленовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Вікович Роксоляна Ігорівна ; 

Київ. нац. лінгв. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4739 А]

 УДК 378.091.33-028.17:811.111 

5421. Віцукаєва К. М. Підготовка майбутнього соціального педагога як суб'єк-

та професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Віцукаєва Катерина Михайлівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. 

Д. Ушинського"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2012. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6436 А] 

 УДК 378.016:37.013.45-051 

5422. Власов Г. В. Формування здорового способу життя студентів вищих ме-

дичних навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихован-

ня" / Власов Григорій Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 

[Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5557 А] УДК 378.015.31:613 

5423. Войтенко Л. П. Методичні засади конструювання змісту медичної інфор-

матики у вищих медичних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Войтенко 

Леся Петрівна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4749 А] УДК 378.147:[61:004 

5424. Волощук А. М. Формування методичної компетентності майбутніх учи-

телів гуманітарного профілю у процесі педагогічної практики : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-

ти" / Волощук Анна Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Жито-

мир, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3947 А]

 УДК 378.147.091.33-027.22 
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5425. Гнатишин І. Л. Професійна підготовка майбутніх фахівців художньої 

культури у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Гнатишин Ірина 

Леонідівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-6777 А] 

 УДК 378.147:75.01 

5426. Ганчар О. І. Моніторинг навчальних досягнень курсантів морської ака-

демії у процесі занять плаванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ганчар Олексій Іванович ; 

Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Одес. нац. мор. акад.]. — Чернігів, 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3952 А] 

 УДК 378.147:355.231.4:797.21 

5427. Горащук О. С. Система діяльності педуніверситету із впровадження но-

вих педагогічних технологій у практику роботи загальноосвітньої школи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 

історія педагогіки" / Горащук Ольга Сергіївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-4794 А] УДК 378.4:37:001.895 

5428. Гриценко М. В. Якість і доступність вищої освіти : (філософ.-методол. 

аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 

"Філософія освіти" / Гриценко Марина Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

вищ. освіти. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-4335 А]

 УДК 378.014.53.014.6(477) 

5429. Гришина Т. А. Особливості формування екологічної спрямованості осо-

бистості майбутнього психолога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гришина Тетяна Анатоліївна ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-6106 А] УДК 378.015.3:[159.923.2:502] 

5430. Губіна А. М. Мотивація досягнення успіху як детермінанта професійно-

го самовизначення студентів технічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Губіна 

Алла Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Волин. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Х., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-7509 А] УДК 378.015.3:005.32 

5431. Гур'євська О. М. Методика навчання термодинаміки та статистичної фі-

зики майбутніх учителів фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гур'євська Олександра Мико-

лаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 

2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (24 назви). — 100 пр. — [2012-4811 А] 

 УДК 378.016:536 

5432. Гусак А. Л. Моніторинг інформативної компетентності студентів непро-

фільних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Гусак Анна Леонідівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4812 А] 

 УДК 378.091.26:004 

5433. Гусева В. О. Формування готовності вчителів початкових класів у після-

дипломній освіті до забезпечення наступності навчання в початковій та основній 
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школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-

рія та методика проф. освіти" / Гусева Валентина Олександрівна ; Хмельниц. нац. ун-т, 

[Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Хмельницький, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6114 А] 
 УДК 378.046-021.68-051 

5434. Давидовський К. Ю. Творча діяльність Київського інституту музики 

ім. Р. М. Глієра у формуванні культурно-мистецького середовища Києва (1991—

2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 
"Теорія й історія культури" / Давидовський Костянтин Юрійович ; М-во культури 

України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-4814 А] 

 УДК 378.4:78](477-25)"1991/2010" 
5435. Денисенко Я. В. Розвиток змісту вищої географічної освіти на Слобожан-

щині (ХІХ ст. — перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Денисенко Яна Воло-

димирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4459 А]
 УДК 378.016:911](477.54/.62)"18/195" 

5436. Джгун Н. М. Підготовка майбутніх учителів до виховної роботи в уні-

верситетах Китайської Народної Республіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Джгун Ната-
лія Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-4825 А] УДК 378.011.3-051(510) 

5437. Драган Є. В. Комп'ютерно орієнтована технологія оцінювання навчаль-

них досягнень студентів фізичних спеціальностей на основі ймовірнісних теорій 

тестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 
"Інформ.-комунікац. технології в освіті" / Драган Євгеній Вікторович ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 120 пр. — [2012-4833 А] УДК 378.091.26:004 
5438. Дубовик С. М. Формування продуктивного стилю професійного спілку-

вання у майбутніх викладачів економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дубовик Світ-

лана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т ме-
недж. освіти", [Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. 

— К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6473 А]

 УДК 378.011.3-051:33 

5439. Завальнюк О. В. Розвиток професійної компетентності фахівців з фізич-

ного виховання та спорту в системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Завальнюк Олена Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2012-6151 А]

 УДК 378.015.31:005.336.2:796 
5440. Захарчин Р. М. Професійно-освітня діяльність вищого навчального за-

кладу на інноваційній основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

чин Роман Миронович ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". — 
Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-4473 А] УДК 378:330.341.2](477) 
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5441. Іваній О. М. Структурно-змістова модель формування правової компе-

тентності майбутнього вчителя у навчально-виховному процесі університету : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Іваній Олена Миколаївна ; Харків. нац. пец. ун-т ім. Г. С. Сково-

роди, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Х., 2012. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5625 А] 
 УДК 378.016:34 

5442. Інь Юань. Формування художньо-образної пам'яті майбутніх учителів 

музики у процесі фортепіанного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Інь Юань ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського"]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-4479 А] УДК 378.011.3-051:78 

5443. Ісичко Л. В. Використання математичного моделювання у навчанні фі-
зики студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ісичко Людмила 

Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Кіровоград, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4890 А] УДК 378.147:53 

5444. Кажан Ю. М. Методика формування у майбутніх учителів рецептивної 

лексичної компетенції у процесі навчання німецької мови на базі англійської : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-

дика навчання" / Кажан Юлія Миколаївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2012-6920 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.112.2 

5445. Капустян І. І. Розвиток навчального комп'ютерно орієнтованого середо-

вища у неперервній педагогічній освіті Швеції : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в освіті" / Ка-

пустян Інга Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів 

навчання, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 120 пр. — [2012-4908 А] УДК 378.046:004 

5446. Кара С. І. Формування професійної компетентності майбутніх учителів 
початкових класів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кара 

Світлана Іванівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Бердян. держ. пед. ун-т]. 

— Житомир, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2012-4909 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

5447. Карабін О. Й. Формування готовності майбутніх учителів гуманітарних 

дисциплін до роботи в інформаційному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Карабін 
Оксана Йосифівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-7536 А]

 УДК 378.147:004 

5448. Карташова Ж. Ю. Методика фахової підготовки майбутніх учителів му-

зики в процесі інтеграції музично-виконавських дисциплін : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Карташова Жанна Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 

24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2012-5635 А] 

 УДК 378.016:78 
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5449. Кашина Г. С. Реалізація наступності навчання фізики, електротехніки та 

електроніки студентів транспортних коледжів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кашина Ганна 

Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-6493 А] УДК 378.6.016:53 

5450. Кириченко Л. Г. Формування естетичних якостей у майбутніх менедже-

рів сфери культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Кириченко Лілія Георгіївна ; Схід-

ноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6931 А] УДК 378.147:111.85 

5451. Климович М. В. Підготовка студентів педагогічних коледжів до ство-

рення науково-методичного середовища в початковій школі : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-

ти" / Климович Маргарита Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. 

— Умань (Черкас. обл.), 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-6183 А] УДК 378.147:373.3 

5452. Коваленко О. С. Методика навчання комп'ютерних технологій управ-

ління проектами майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Коваленко 

Ольга Сергіївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5643 А] УДК 378.011.3-051:004 

5453. Ковальова С. М. Кейс-метод у системі професійної підготовки майбут-

ніх учителів у Великій Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ковальова Світлана Мико-

лаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4492 А] УДК 378.011.3-051(410) 

5454. Ковальчук Н. П. Соціалізація студентської молоді в умовах освітньо-

виховного середовища педагогічного коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Ковальчук Наталія Петрів-

на ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини]. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-6504 А] УДК 378.6.035 

5455. Колісник-Гуменюк Ю. І. Формування професійно-етичної культури 

майбутніх фахівців у процесі гуманітарної підготовки в медичних коледжах : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Колісник-Гуменюк Юлія Ігорівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Ми-

хайла Коцюбинського, [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти НАПН України]. 

— Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — 

[2012-6951 А] УДК 378.6:61 

5456. Корнієнко В. В. Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з 

прикладної лінгвістики в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Корнієнко 

Віта Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Нац. акад. держ. прикордон. служби України 

ім. Богдана Хмельницького, Держ. прикордон. служба України]. — Хмельницький, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2012-4962 А] 

 УДК 378.22:81-051](73) 

5457. Коробейнік В. А. Педагогічні умови валеологічного самовдосконалення 

майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Коробейнік Віталій Анатолійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковоро-

ди. — Х., 2012. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-6198 А] УДК 378.147:613 

5458. Король Т. Г. Система тестового контролю англомовної компетенції у 

читанні фахової літератури майбутніми фінансистами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Король Тетяна Григорівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2012-4963 А] 

 УДК 378.091.26:811.111 

5459. Корсунський В. О. Методика навчання майбутніх дизайнерів основ 

формотворення у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кор-

сунський Віктор Олексійович ; Укр. інж.-пед. акад., [Республік. вищ. навч. закл. 

"Крим. гуманіт. ун-т"]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-5663 А] УДК 378.147:7.05 

5460. Котельнікова Н. М. Система післядипломної освіти вчителів у Китаї : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-

гогіка та історія педагогіки" / Котельнікова Надія Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-4966 А] УДК 378.018.46-051(510) 

5461. Кошук О. Б. Методика формування технічних здібностей майбутніх ін-

женерів-аграрників у процесі вивчення курсу "Сільськогосподарські машини" : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-

дика навчання" / Кошук Олександр Богданович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6205 А] УДК 378.147:631.3 

5462. Кращенко Ю. П. Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у сис-

темі студентського самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Кращенко Юрій Петро-

вич ; Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Королен-

ка]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2012-6210 А] УДК 378.014.553.035 

5463. Кретович С. С. Наукові засади моніторингу розвитку вищого навчально-

го закладу І—ІІ рівня акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Кретович Світлана Сергіїв-

на ; ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти", Нац. акад. пед. наук України. — К., 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6394 А] УДК 378.014.61 

5464. Крохмаль А. М. Формування потреби у професійному самовдоскона-

ленні студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Крохмаль Алла Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-7566 А] 

 УДК 378.4.02:62 

5465. Крупський Я. В. Розвиток системи Maple у навчанні вищої математики 

майбутніх інженерів-механіків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в освіті" / Крупський Ярослав 
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Володимирович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів 

навчання, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-4305 А] УДК 004:378.147:51 

5466. Кубрак С. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутньо-

го вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Кубрак Сніжана Василівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4504 А]

 УДК 378.011.3-051:80:]004 

5467. Кудря М. М. Педагогічні засади збереження національної ідентичності 

вищої освіти України в контексті глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кудря 

Микола Миколайович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т вищ. освіти Нац. 

акад. пед. наук України]. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-4505 А] УДК 378:316.42](477) 

5468. Лебідь О. В. Формування професійної культури майбутнього керівника 

загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-

ти" / Лебідь Ольга Валеріївна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2012-6992 А]

 УДК 378.22:373.091.113 

5469. Лимарєва Ю. М. Реалізація принципу свідомості у навчанні студентів 

вищих навчальних закладів України (друга половина ХІХ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Лимарєва Юлія Миколаївна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького, [Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Мелітополь 

(Запоріз. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-5016 А] 

 УДК 378.091.2(477)"18" 

5470. Лукач О. М. Формування моральної культури студентів вищих педагогіч-

них навчальних закладів у позааудиторній діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Лукач 

Ольга Мирославівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-7285 А] УДК 378.015.31 

5471. Любченко Н. В. Науково-організаційні засади координації науково-

методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. 

освітою" / Любченко Надія Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. 

навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-6255 А] УДК 378.046-021.68:005.551 

5472. Макаренко М. Б. Формування мотивації навчальної діяльності студентів 

економічних спеціальностей у комп'ютерно-орієнтованому середовищі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Макаренко Марина Борисівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Луганськ, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4037 А] УДК 378.016:004 

5473. Метьолкіна О. М. Формування англомовної професійно орієнтованої 

компетенції у діалогічному мовленні майбутніх митників : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
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Метьолкіна Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-4533 А] УДК 378.147:811.111 

5474. Михальчук О. О. Формування андрагогічної компетентності студентів 

педагогічних університетів Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Михальчук Олена 

Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-6550 А] 

 УДК 378.6:37](475) 

5475. Міклашевич Н. В. Організація процесу дистанційного навчання майбут-

ніх фахівців інженерно-будівельного профілю у вищому навчальному закладі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Міклашевич Ніна Василівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-7033 А] УДК 378.4.018.43 

5476. Мірошник О. Л. Соціально-педагогічні умови формування політичної 

толерантності у студентської молоді регіональними засобами масової інформації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педа-

гогіка" / Мірошник Ольга Леонідівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-5092 А] УДК 378.035:316.774 

5477. Міхеєва О. Ю. Соціально-педагогічні умови підготовки соціальних пе-

дагогів до роботи з прийомними сім'ями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Міхеєва Оксана Юріївна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2012-5751 А] УДК 378.013.42-051 

5478. Некрасова С. М. Формування готовності до професійного саморозвитку 

майбутніх магістрів з управління навчальним закладом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Некрасова Світлана Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6565 А] 

 УДК 378.22:37.091.113 

5479. Немченко Ю. В. Методика підготовки майбутніх учителів технологій з 

основ безпеки життєдіяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Немченко Юрій Владиславо-

вич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2012-7425 А] УДК 378.016:614.8 

5480. Нємцева Н. С. Професійно-особистісне становлення майбутніх інжене-

рів у культурно-освітньому середовищі вищого технічного навчального закладу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Нємцева Наталія Сергіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — 

Одеса, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5779 А]

 УДК 378.015.311:62-051 

5481. Нікітченко Л. О. Професійна підготовка майбутніх учителів природни-

чих дисциплін у процесі фахової практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Нікітченко Лілія 
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Олександрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-6567 А] 

 УДК 378.147:5 
5482. Овод Ю. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної 

діяльності засобами дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Овод Юлія 
Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5122 А] УДК 378.018.43:364-051 

5483. Омельяненко Г. А. Формування науково-дослідницьких умінь у бака-
лаврів із фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних тех-
нологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія та методика проф. освіти" / Омельяненко Галина Анатоліївна ; Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Житомир, 2012. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-5127 А] УДК 378.22:004 

5484. Орел Л. О. Педагогічні умови організації самостійної роботи з матема-
тики майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Орел Лілія Олек-
сандрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5131 А] УДК 378.091.322:51 

5485. Орлова О. О. Проблема формування розумової самостійності у студен-
тів вищих педагогічних навчальних закладів України (друга половина ХХ століття) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-
гогіка та історія педагогіки" / Орлова Олена Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2012-5801 А] УДК 378.147.041(477)"19" 

5486. Осьмак Т. В. Формування полікультурності майбутніх вихователів до-
шкільних навчальних закладів засобами декоративно-прикладного мистецтва народів 
світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Тео-
рія і методика виховання" / Осьмак Тетяна Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2012-7065 А] УДК 378.015.31:745/749(100) 

5487. Павленко Л. В. Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів 
комп'ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Павленко Лілія Василівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Бердян. держ. 
пед. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2012-5807 А] УДК 378.147:004.91 

5488. Павленко О. М. Методика формування вмінь джазової імпровізації май-
бутнього вчителя музики у процесі інструментально-виконавської підготовки : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-
дика навчання" / Павленко Олексій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-
нова, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2012. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (21 назва). — 120 пр. — [2012-5141 А] УДК 378.016:78.036.9.083.6 

5489. Паламаренко І. О. Професійна підготовка сімейних лікарів у вищих ме-
дичних школах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Паламаренко Інна Олексіїв-
на ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Украї-
ни, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. — К., 2012. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-4361 А] 

 УДК 378.4:61-051]:316.362](410) 
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5490. Познанська О. В. Формування еколого-креативної компетентності у 

студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Познанська Ольга 

Володимирівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 
100 пр. — [2012-4065 А] УДК 378.016:502/504 

5491. Прозор О. П. Формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх 

фахівців із системної інженерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Прозор Олена Петрівна ; 
Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-7626 А] УДК 378.147 

5492. Протас О. Л. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до супроводу 

професійного самовизначення старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Протас Оксана Любоми-

рівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6614 А] 

 УДК 378.011.3-051:37.013.42 
5493. Радченко А. В. Професійна підготовка майбутніх вчителів основ здоров'я у 

вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Радченко Аліна Володи-

мирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4076 А] 

 УДК 378.011.3-051:613 

5494. Радченко Ю. Л. Професійна підготовка вчителя в педагогічних закладах 

освіти Катеринославщини (перша половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Радченко Юлія Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2012. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 

150 пр. — [2012-4580 А] УДК 378.011.3-051(477.63)"1805/1918" 

5495. Резунова О. С. Формування крос-культурної компетентності майбутніх 
економістів у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Резуно-

ва Олена Сергіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2012-6626 А] УДК 378.147 

5496. Рибалко Ю. В. Формування професійної компетентності майбутніх еко-
логів у фаховій підготовці вищих аграрних навчальних закладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Рибалко Юлія Володимирівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування України. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—21 (32 назви). — 100 пр. — [2012-4077 А] УДК 378.147:502 

5497. Савченко В. А. Педагогічні умови застосування інноваційних технологій 

з фізичного виховання у післядипломній підготовці вчителів початкових класів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Савченко Вікторія Анатоліївна ; ДВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Дніпропетров. обл. ін-т після-

диплом. пед. освіти]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7334 А] 

 УДК 378.046-021.68 
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5498. Сакалюк О. О. Формування готовності менеджерів освіти до професій-

ної діяльності в полікультурному навчальному середовищі : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Сакалюк Оксана Олександрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2012. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-5869 А] УДК 378.147 

5499. Свириденко І. М. Педагогічні умови виховання вірності в особистісних 

взаєминах студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Свириден-

ко Ірина Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Жито-

мир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4591 А] УДК 378.015.31:179.9 

5500. Северина Н. Ю. Формування професійної компетентності із математич-

ного моделювання у майбутніх інженерів-математиків : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Северина Наталія Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Нац. техн. 

ун-т України "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-6656 А] УДК 378.016:51 

5501. Седашева С. Л. Підготовка майбутнього вчителя у педагогічному уні-

верситеті до особистісно-центрованої взаємодії з учнями : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Седашева Світлана Леонідівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Держ. 

вищ. навч. закл."Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7642 А] УДК 378.011.3-051 

5502. Сергєєва К. М. Методичні засади професійної самореалізації магістрів 

музично-педагогічної освіти в процесі інструментальної підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Сергєєва Катерина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7339 А]

 УДК 378.147:78 

5503. Сизко Г. І. Психологічні особливості розвитку гуманного ставлення до 

людей із фізичними вадами у майбутніх педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Сизко Ганна 

Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Бердян. 

держ. пед. ун-т]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. 

— [2012-4596 А] УДК 378.015.31:17.022.1 

5504. Силадій І. М. Професійна підготовка менеджерів освіти до управлін-

ської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Силадій Іван Михайлович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-4083 А] УДК 378.016:005-051 

5505. Сиротюк М. В. Персоніфікація навчання студентів філологічних спеціаль-

ностей у комп'ютерно-орієнтованому навчальному середовищі : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології 

в освіті" / Сиротюк Микола Васильович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2012-2892 А] УДК 378.147:81]:004 



   

 
210 

5506. Сівак Н. А. Соціально-педагогічні умови соціалізації студентської моло-

ді у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сівак Наталія Антонівна ; 

Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Хмельниц. гуманіт.-пед. акад.]. — К., 2012. 

— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5270 А] 

 УДК 378.013.42 

5507. Сідельник Н. В. Формування етнокультурної компетентності майбутніх 

учителів історії у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Сідельник 

Надія Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — 

К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2012-6668 А] УДК 378.015.31:39]:94-051 

5508. Сіткар С. В. Підготовка інженерів-педагогів у галузі транспорту до ор-

ганізації педагогічного діагностування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Сіткар Степан 

Вікторович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2012. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6331 А] 

 УДК 378.147:656 

5509. Слободяник О. В. Методика організації самостійної роботи студентів 

педагогічних університетів у процесі навчання фізики : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сло-

бодяник Ольга Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винни-

ченка. — Кіровоград, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. 

— [2012-5280 А] УДК 378.091.322:53 

5510. Служинська Л. Б. Підготовка майбутнього менеджера-економіста до 

професійної самореалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Служинська Леся Богданівна ; 

Хмельниц. нац. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Хмель-

ницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-6334 А] УДК 378.147:005 

5511. Смоліна І. С. Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів засто-

совувати комп'ютерні технології в управлінні виробництвом : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Смоліна Ірина Сергіївна ; Укр. інж.-пед. акад., [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Х., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5288 А] 

 УДК 378.016:[004.9:658] 

5512. Соколович-Алтуніна Ю. О. Модернізація вищої аграрної освіти в  

Польщі в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Соколович-Алтуніна 

Юлія Олександрівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4086 А] 

 УДК 378.4:631](438) 

5513. Стельмащук О. З. Підготовка майбутніх учителів дизайну і технології у 

вищих навчальних закладах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Стельма-

щук Олександр Зіновійович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 

Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — [2012-7657 А]

 УДК 378.011.3-051:7.012](410) 
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5514. Степаненко О. І. Формування готовності викладачів вищих навчальних 

закладів МВС України до попередження та розв'язання професійних конфліктів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Степаненко Олена Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, 

Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-5300 А] 

 УДК 378.011.3-057.175:351.741](477) 

5515. Строгонова Т. В. Економічний розвиток дистанційної освіти у вищих 

навчальних закладах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Строгонова Тетяна Василів-

на ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17— 18 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-2904 А] УДК 378.014.543.018.43(477) 

5516. Строкаль В. П. Методичні засади організації навчальних практик у май-

бутніх екологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Строкаль Віта Петрівна ; Кабінет Міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—20 (32 назви). — 100 пр. — [2012-4395 А] УДК 378.016:502/504 

5517. Стрюк А. М. Система "Агапа" як засіб навчання системного програму-

вання бакалаврів програмної інженерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в освіті" / Стрюк 

Андрій Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засо-

бів навчання. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(35 назв). — 100 пр. — [2012-4088 А] УДК 378.016:004.7 

5518. Супрун М. В. Формування основ професіоналізму майбутнього виклада-

ча вищої школи в процесі магістерської підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Супрун 

Майя Володимирівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Волин. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Вінниця, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6688 А] УДК 378.011.3-051:378.22 

5519. Сургова С. Ю. Формування готовності до превентивної діяльності май-

бутніх соціальних працівників у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сургова 

Світлана Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2012. — 19 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6689 А] 

 УДК 378.011.3-051:364 

5520. Тимченко А. М. Розвиток валеологічних знань студентів у процесі за-

стосування індивідуальних оздоровчих програм у позааудиторній роботі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Тимченко Анастасія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5329 А]

 УДК 378.147:613 

5521. Тітова Т. Є. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх психологів у 

процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Тітова Тетяна Євгенівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" НАПН 

України]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-7353 А] УДК 378.015.31:17.022.1 
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5522. Ткаченко А. В. Навчальний фізичний експеримент з оптики як засіб ак-

тивізації пізнавальної діяльності студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ткаченко Анна 

Валеріївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Черкас. нац. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (28 назв). — 100 пр. — [2012-5927 А] УДК 378.147:535 

5523. Ткаченко Ю. П. Методика навчання медичної та біологічної фізики за-

собами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ткаченко 

Юлія Петрівна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2012-5337 А] УДК 378.147:61 

5524. Ткачук Н. М. Підготовка вчителів природничих дисциплін до форму-

вання життєвих компетенцій учнів профільної школи в системі післядипломної осві-

ти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 

та методика проф. освіти" / Ткачук Надія Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т 

менедж. освіти" Нац. акад. пед. наук України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4099 А] УДК 378.016:5-051 

5525. Толочко С. В. Формування методичної компетентності викладачів спе-

ціальних дисциплін вищих аграрних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Толоч-

ко Світлана Вікторівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(25 назв). — 100 пр. — [2012-5340 А] УДК 378.091.12:631 

5526. Топчій О. В. Формування професійної компетентності майбутніх слід-

чих у вищих навчальних закладах МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Топчій 

Оксана Василівна ; Класич. приват. ун-т, [Нац. акад. внутр. справ України]. — Запо-

ріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6703 А]

 УДК 378.011.3-051:343.983 

5527. Торчевський Р. В. Педагогічні умови розвитку управлінської культури 

майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Торчевський Руслан Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т проф.-техн. освіти, [Нац. ун-т оборони України, М-во оборони України]. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5934 А]

 УДК 378.22:355.332.1 

5528. Тупченко В. В. Виховання художнього інтересу студентів у навчальній 

діяльності аграрного університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Тупченко Валерія Воло-

димирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7121 А] УДК 378.015.31 

5529. У Іфан. Методика підготовки майбутніх учителів музики України і Ки-

таю до роботи в умовах полікультурного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / У Іфан ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. 

Д. Ушинського"]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-4400 А] УДК 378.4.016:78-051](477+510) 
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5530. Федоренко О. О. Професійна підготовка фахівців сфери туризму в уні-

верситетах Угорської Республіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Федоренко Олена Олександ-

рівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степа-

на Дем'янчука]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-5359 А] УДК 378.6:338.48](439) 

5531. Фіногєєва Т. Є. Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-

педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Фіногєєва Тетяна 

Євгенівна ; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", [ДЗ "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка"]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-3896 А] УДК 378.147.041:37 

5532. Фу Сяоцзін. Методика концертмейстерської підготовки майбутніх учи-

телів музики України і Китаю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Фу Сяоцзін ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсько-

го"]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7361 А]

 УДК 378.147:78](477+510) 

5533. Хатько А. В. Формування інформатичної компетентності майбутніх ін-

женерів-педагогів комп'ютерного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Хатько Алла 

Вікторівна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7134 А] УДК 378.147:004 

5534. Химченко О. М. Культурний саморозвиток майбутніх учителів у процесі 

вивчення педагогічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Химченко Олена Миколаїв-

на ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5377 А] УДК 378.011.3-051 

5535. Хромова В. С. Педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів до 

інноваційної професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Хромова Вікторія 

Сергіївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3914 А] 

 УДК 378.011.3-051:33-057.212 

5536. Худякова І. М. Науково-методичні засади професійної підготовки май-

бутніх інженерів з геоінформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Худякова Ірина Мар-

ківна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. — К., 2012. 

— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 120 пр. — [2012-7144 А] 

 УДК 378.147:[911:004.4 

5537. Чала Ю. М. Особливості набуття професійно значущого досвіду майбут-

німи психологами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чала Юлія Миколаївна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5390 А] 

 УДК 378.011.3-051:159.9 

5538. Часнікова О. В. Розвиток фахової компетентності з основ економіки 

вчителів географії у післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Часнікова Олена 

Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка"]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — 

[2012-5392 А] УДК 378.011.3-051:91 

5539. Чередниченко Л. А. Формування полікультурної компетентності майбут-

нього вчителя у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Черед-

ниченко Любов Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-7156 А] 

 УДК 378.011.3-051 

5540. Чернікова Л. А. Розвиток інформаційно-технологічної компетентності 

вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Чернікова Людмила Антонівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-4120 А] 

 УДК 378.018.46:37-051 

5541. Чжай Ши. Формування світовідношення студентів музично-педагогіч-

них спеціальностей у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Чжай 

Ши ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-5406 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

5542. Чикалова М. М. Організаційно-педагогічні засади підготовки менедже-

рів міжнародного туризму в університетах Туреччини : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогі-

ки" / Чикалова Марина Миколаївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — 

Суми, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4128 А] 

 УДК 378.4:338.486.1-051](560) 

5543. Чирва А. С. Тенденції інтернаціоналізації змісту вищої освіти в універ-

ситетах Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Чирва Андрій Сергійович ; Сум. держ. пед. 

ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-4129 А] УДК 378.4.014.53(71) 

5544. Чорней І. Д. Формування готовності студентів до інноваційної виховної 

діяльності з молодшими школярами у процесі педагогічної практики : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика вихо-

вання" / Чорней Ірина Дмитрівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-4134 А] УДК 378.4.091.33-027.22 

5545. Чугуй Л. В. Аксіологічні основи формування змісту безпеки життєдіяль-

ності у підготовці майбутніх спеціалістів аграрного профілю : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-

ти" / Чугуй Людмила Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і осві-

ти дорослих. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-4135 А] УДК 378.015.31:614.8 

5546. Шабанов В. П. Громадянська соціалізація студентів коледжу в позанав-

чальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Шабанов Віктор Петрович ; Держ. закл. "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-4138 А] УДК 378.035 

5547. Шапочкіна О. В. Сучасні тенденції розвитку неформальної освіти май-

бутніх учителів у Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шапочкіна Ольга Володимирів-

на ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-5416 А] УДК 378.091.39(430) 

5548. Шеверун Н. В. Іншомовна підготовка студентів технічних університетів 

Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія та методика проф. освіти" / Шеверун Надія Володимирівна ; Уман. держ. 

пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Ін-т педагогіки, Нац. акад. пед. наук України]. — Умань 

(Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2012-5422 А] УДК 378.147:81'243](438) 

5549. Шевченко В. В. Методика навчання інформатичних дисциплін майбут-

ніх учителів технологій засобами Інтернет-технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шев-

ченко Володимир Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-5998 А] 

 УДК 378.016:004.738.5 

5550. Шемчук В. А. Педагогічні умови розвитку управлінського мислення 

майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Шемчук Вадим Андрійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

проф.-техн. освіти, [Нац. ун-т оборони України, М-во оборони України]. — К., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-4634 А] 

 УДК 378.046-021.68:355.237 

5551. Шерстньова І. В. Професійна підготовка майбутніх економістів засоба-

ми дидактичних системно-імітаційних ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шерстньова 

Ірина Володимирівна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7183 А] 

 УДК 378.147:33 

5552. Шилінська І. Ф. Формування культури професійного мовлення майбут-

ніх фахівців економічного профілю в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Шилінська Інна Феодосіївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-4166 А] УДК 378.147:81'271 

5553. Ширина О. О. Формування у майбутніх учителів іноземної мови цінніс-

ного ставлення до полікультурної освіти у процесі фахової підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Ширина Ольга Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-5435 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

5554. Шишкіна Т. М. Формування фахових компетенцій майбутніх працівни-

ків банківської справи у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
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Шишкіна Тетяна Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Кіровоград. ін-т ім. св. Миколая 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4168 А] 

 УДК 378.147:336.7-051 

5555. Шломенко О. Б. Формування професійно комунікативної компетентнос-

ті майбутніх економістів засобами інноваційних технологій : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-

ти" / Шломенко Олена Борисівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6014 А]

 УДК 378.147:33-051:316.77 

5556. Шматков Д. І. Методика навчання неруйнівного контролю майбутніх 

інженерів-педагогів з використанням каузальних мереж : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шмат-

ков Даніїл Ігорович ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5444 А] УДК 378.016:004.9 

5557. Шмоніна Т. А. Педагогічні умови природничо-наукової підготовки іно-

земних студентів на підготовчих факультетах вищих навчальних закладів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Шмоніна Тетяна Анатоліївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володи-

мира Гнатюка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Тернопіль, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2012-6015 А] 

 УДК 378.147-054.6:5 

5558. Штангей С. В. Професійна підготовка майбутніх агрономів на засадах 

компетентнісного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Штангей Світлана Василівна ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5453 А]

 УДК 378.147:63 

5559. Шугуан. Методика формування виконавського досвіду майбутнього вчи-

теля музики в процесі фортепіанної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Шугуан ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-5455 А] УДК 378.147:786.2 

5560. Юдіна О. В. Методика навчання майбутніх менеджерів міжкультурного 

спілкування німецькою мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герм. мови" / Юдіна Ольга Во-

лодимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2012. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (18 назв). — 130 пр. — [2012-5463 А] 

 УДК 378.147:811.112.2 

5561. Ямковий О. Ю. Педагогічні умови застосування технології тестового 

контролю у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Ямковий Олександр Юрійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6026 А] УДК 378.091.26 

5562. Яценюк Н. І. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до форму-

вання іншомовної комунікативної компетенції молодших школярів засобами підруч-

ника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
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рія та методика проф. освіти" / Яценюк Надія Іванівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-6040 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 

На ступінь кандидата 
5563. Бацвін М. Я. Господарство та матеріальна культура Опілля в 90-х роках 

ХІХ ст. — 30-х роках ХХ ст. : (на матеріалах Рогатин. та Галиц. р-нів Івано-Франків. 
обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етно-
логія" / Бацвін Маріанна Ярополківна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-
фаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
120 пр. — [2012-4680 А] УДК 39(477.86)"1890/1939" 

5564. Олексюк-Тихоліз Я. Б. Гуцульський одяг кінця ХІХ — початку ХХІ сто-
ліття. Культурологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Олексюк-Тихоліз Яросла-
ва Богданівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". 
— Івано-Франківськ, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2012-7303 А]
 УДК 391(477.85/.87)"18/20" 

5565. Ткаченко В. М. Розвиток українського писанкарства кінця ХІХ — початку 
ХХІ ст.: регіональні особливості, сучасні трансформації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Ткаченко Віктор Миколайо-
вич ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2012-4098 А] УДК 94:398.332.12](477)"18/20" 

5566. Хоменко Н. М. Ужиткове мистецтво в поліетнічному середовищі Півдня 
України: стан, проблеми, тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Хоменко На-
таля Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 
2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7139 А] 

 УДК 39:7.011.26](477.7) 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  
Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 
5567. Козуля Т. В. Особливості оцінки якості навколишнього середовища і 

управління екологічною безпекою з позицій сталого розвитку : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Козуля Тетяна 
Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН Украї-
ни", [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 28—37 (74 назви). — 100 пр. — [2012-5650 А] УДК 502.175 

5568. Мудрак О. В. Структурно-функціональні особливості реалізації регіональ-
ної екомережі в контексті стратегії збалансованого розвитку : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Мудрак Олександр 
Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористуван-
ня, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2012. — 44 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (60 назв). — 100 пр. — [2012-7043 А] 

 УДК 502.17(477.43/.44) 
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5569. Перепелятніков Г. П. Радіоекологічне обґрунтування раціонального ве-

дення рослинництва при забрудненні території радіоактивними викидами після ядер-

них і радіаційних інцидентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 

[спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Перепелятніков Георгій Петрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Укр. НДІ цивіл. захисту]. — К., 2012. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—41 (60 назв). — 120 пр. — [2012-7618 А] УДК 504.5:631.5/.6 

5570. Устименко Є. Б. Наукове обґрунтування екологічно безпечного методу 

та технології утилізації ракетних двигунів твердого палива : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Устименко Євге-

ній Борисович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Держ. п-во "Наук.-вироб. 

об-ня "Павлоград. хім. з-д" Держ. косм. агентства України]. — Дніпропетровськ, 

2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (53 назви). — 120 пр. — [2012-3886 А]

 УДК 502.17:621.45 

На ступінь кандидата 

5571. Абрамова А. О. Індексна оцінка рівня екологічної безпеки проектованих 

промислових об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Абрамова Алла Олександрівна ; Київ. нац. ун-т буд-

ва і архіт., [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7442 А]

 УДК 502.174 

5572. Ващук В. В. Удосконалення методів зменшення техногенного забруд-

нення довкілля відходами полістиролу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Ващук Вікторія Вадимівна ; Іва-

но-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Івано-

Франківськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2012-6836 А]

 УДК 502.174:678.746.2 

5573. Вербецька К. Ю. Оцінювання екологічного стану басейнів річок Захід-

ної Грузії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 

"Екологія" / Вербецька Катерина Юріївна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористу-

вання]. — Дніпропетровськ, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). 

— 100 пр. — [2012-6077 А] УДК 502.21(282:479.22) 

5574. Верех-Білоусова К. Й. Екологічно безпечне вилуговування металів з по-

родних відвалів вуглевидобування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Верех-Білоусова Катерина Йосипівна ; 

М-во екол. та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та 

упр., [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля]. — К., 2012. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—23. — 100 пр. — [2012-4735 А] УДК 502.17 

5575. Водянка В. Р. Створення заходів для запобігання техногенного забруд-

нення об'єктів довкілля продуктами травлення металевих поверхонь : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Водян-

ка Віра Романівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Ін-т колоїд. хімії та 

хімії води ім. А. В. Думанського НАН України]. — Івано-Франківськ, 2012. — 21 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-4747 А] 

 УДК 502.171:621.794.4 

5576. Волощинська С. С. Еколого-геохімічна оцінка урбоекосистеми міста 

Ковель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 

"Екологія" / Волощинська Світлана Станіславівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
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Гончара, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-6084 А] 
 УДК 504.5(477.82-21) 
5577. Герасимчук Л. О. Акумуляція важких металів в урбоедафотопах і фіто-

ценозах Житомирського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Герасимчук Людмила Олександрівна ; М-во аграр. 
політики та продовольства України, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Житомир. нац. 
агроекол. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 
(31 назва). — 100 пр. — [2012-6771 А] УДК 504.5:546.4:631.4(477.42) 

5578. Годовська Т. Б. Обґрунтування заходів екологічної безпеки звалищ від-
ходів, худобомогильників, кладовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Годовська Тетяна Борисівна ; М-во 
екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., 
[Житомир. нац. агроекол. ун-т Мінагрополітики та продовольства України]. — К., 
2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 
[2012-6778 А] УДК 504.61 

5579. Злочевський В. В. Розвиток ризик-орієнтованих підходів щодо оцінок 
екологічної безпеки об'єктів по збереженню радіоактивних відходів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Злочев-
ський Владислав Владиславович ; М-во екол. та природ. ресурсів України, Держ. 
екол. акад. післядиплом. освіти та упр. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—21. — 100 пр. — [2012-3985 А] УДК 502.172:621.039.7 

5580. Зубов А. О. Екологічна небезпека території розміщення породних відва-
лів вугільних шахт: методи оцінки, система і алгоритм управління : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Зубов 
Антон Олексійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля]. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (25 назв). — 100 пр. — [2012-6911 А] УДК 504.61:662.66 

5581. Івченко В. Д. Очищення стічних і поверхневих вод від іонів амонію та 
феруму глинистими мінералами Сумської області : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Івченко Вікторія Дмитрів-
на ; Сум. держ. ун-т, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 
України]. — Суми, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2012-3989 А] УДК 504.5:628.3 

5582. Ігнатенко М. І. Використання техногенної сировини у виробництві буді-
вельних матеріалів для забезпечення екологічної безпеки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Ігнатенко Марина 
Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Харків. 
нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (32 назви). — 100 пр. — [2012-4884 А] УДК 502.17:691 

5583. Кажан К. І. Підвищення екологічної безпеки аеропортів з урахуванням 
впливу на навколишнє середовище авіаційного шуму та емісії : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Кажан Кате-
рина Іванівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7737 А] УДК 504.6:534.322.3]:656.71 

5584. Козій І. С. Зниження техногенного навантаження від пилових викидів 
підприємств хімічної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Козій Іван Сергійович ; Сум. держ. ун-т. 
— Суми, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2012-4004 А] УДК 502.174:66.074-963 
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5585. Лямцев О. В. Організаційно-економічний інструментарій управління 
екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористу-
вання та охорони навколиш. середовища" / Лямцев Олександр Вікторович ; Сум. 
держ. ун-т. — Суми, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2012-5037 А] УДК 502.15:656.13 

5586. Мамчук І. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення еколо-
гічної безпеки реструктуризації підприємств хімічної промисловості : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокорис-
тування та охорони навколиш. середовища" / Мамчук Ірина Валентинівна ; Сум. держ. 
ун-т. — Суми, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. 
— [2012-5058 А] УДК 502.174:[005.591.4:66 

5587. Огородник А. М. Запобігання дефляції поверхні хвостосховищ видобув-
них і переробних підприємств комплексним методом пилопригнічення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 
Огородник Анна Миколаївна ; М-во екол. та природ. ресурсів України, Держ. екол. 
акад. післядиплом. освіти та упр., [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — К., 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-4357 А] 

 УДК 504.5 
5588. Панченко О. В. Еколого-економічна оцінка використання твердих побу-

тових відходів у теплоенергетиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Панченко Ольга Вікторівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2012. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7311 А] 

 УДК 502.13:502.174 
5589. Петрук А. М. Оцінка стану водних екосистем за комплексом екологіч-

них показників : (на прикл. водойми-охолоджувача ХАЕС та озера Білого) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Петрук 
Аліна Миколаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т 
вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, [Нац. ун-т вод. госп-ва та приро-
докористування]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 
— [2012-7072 А] УДК 502.51 

5590. Пузирна Л. М. Функціоналізовані сорбенти для очистки водних середо-
вищ від урану (IV) та важких металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Пузирна Любов Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — К., 2012. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2883 А] 

 УДК 502.171:556 
5591. Ремешевська І. В. Підвищення екологічної безпеки суднобудівного під-

приємства на основі впровадження системи екологічного менеджменту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 
Ремешевська Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Мака-
рова. — Миколаїв, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. 
— [2012-2887 А] УДК 504.61:629.5 

5592. Рибальченко С. М. Механізм взаємодії адміністративних та господарсь-
ких систем при формуванні стратегії екологоорієнтованого розвитку регіону : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка 
природокористування та охорони навколиш. середовища" / Рибальченко Світлана 
Миколаївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5226 А] УДК 502.17 
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5593. Ріпак Н. С. Комплексна стратегія підвищення екологічної безпеки від 

забруднення довкілля сульфідними стоками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Ріпак Назарій Степанович ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Івано-

Франківськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-5230 А] УДК 502.17 

5594. Смирнова С. М. Природно-техногенні чинники формування поля забруд-

нення урболандшафтів Миколаївської міської агломерації важкими металами : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпе-

ка" / Смирнова Світлана Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. сере-

довища НАН України". — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-7651 А] УДК 502.5:669.018.674](477.73) 

5595. Фалько В. В. Прогнозна оцінка екологічного ризику від точкового дже-

рела викидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 

"Екол. безпека" / Фалько Віра Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2012. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2012-5356 А] УДК 502.17 

5596. Фаткуліна Г. В. Підвищення екологічної безпеки техногенних регіонів за 

рахунок застосування технологій очищення води в установках з фазовим і без фазового 

переходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 

"Екол. безпека" / Фаткуліна Ганна Василівна ; Донец. нац. ун-т, [Держ. вищ. навч. 

закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Донецьк, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3888 А] УДК 502.17:628.1 

5597. Чайка О. Г. Попередження забруднення навколишнього природного се-

редовища відпрацьованими моторними оливами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Чайка Оксана Григорів-

на ; Сум. держ. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Суми, 2012. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-5389 А] 

 УДК 504.5:665.71](477) 

5598. Яровий С. С. Підвищення рівня екологічної безпеки АЕС України на ос-

нові аналізу подій важких аварій на Чорнобильській АЕС та Фукусіма-1 : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Яровий Сергій Сергійович ; М-во екол. та природ. ресурсів України, Держ. екол. 

акад. післядиплом. освіти та упр. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2012-6036 А] УДК 502.17:621.039.586(477.41+521.16) 

51 Математика 

На ступінь кандидата 

5599. Величко І. М. Арифметичні функції над кільцями матриць : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія 

чисел" / Величко Ігор Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7218 А] УДК 511.3 

5600. Гетьман Б. І. Тополого-метрична і фрактальна теорія зображень чисел 

рядами Енгеля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Гетьман Богдан Іванович ; НАН України, 

Ін-т математики, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2012. — 16 с. — Біб-

ліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4776 А] УДК 511.72 
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5601. Лісковець С. М. Яків Пилип Кулик (1793—1863) — вчений, педагог, ор-

ганізатор науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 

"Історія науки й техніки" / Лісковець Світлана Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5022 А] УДК 51(477)(092) 

512 Алгебра 

На ступінь доктора 

5602. Жучок А. В. Структурні властивості дімоноїдів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / 

Жучок Анатолій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. 

— 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (33 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-6149 А] УДК 512.53 

5603. Заторський Р. А. Застосування числення трикутних матриць до комбіна-

торного аналізу та теорії чисел : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Заторський Роман Андрійович ; 

Ін-т математики НАН України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 

2012. — 29 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 25—27 (39 назв). — 130 пр. — [2012-5618 А]

 УДК 512.643:511.2 

5604. Леонов Ю. Г. Зріст та зображення самоподібних груп : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / 

Леонов Юрій Григорович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2012. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (26 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6235 А] 

 УДК 512.54 

5605. Щедрик В. П. Факторизація та одностороння еквівалентність матриць 

над комутативними областями елементарних дільників : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Щедрик 

Володимир Пантелеймонович ; НАН України, Ін-т математики, [Ін-т приклад. пробл. 

механіки і математики ім. Я. С. Підстригача]. — К., 2012. — 28 с. — Бібліогр.: 

с. 25—26 (24 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7197 А] УДК 512.643 

На ступінь кандидата 

5606. Васюник І. С. Теоретико-структурні властивості матриць над кільцями 

Безу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 

"Алгебра і теорія чисел" / Васюник Ірина Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-

ка. — Львів, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2012-6074 А] УДК 512.55 

5607. Домша О. В. Загальна діагональна редукція матриць над кільцями ста-

більного рангу 1 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Домша Ольга Володимирівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4463 А] УДК 512.552 

5608. Кайдан Н. В. Скінченні кільця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Кайдан Наталія Во-

лодимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 14 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7738 А] УДК 512.552 

5609. Ковдриш В. В. Ширина вербальних підгруп груп унітрикутних матриць 

над кільцями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
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[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Ковдриш Володимир Володимирович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6185 А] УДК 512.54 

5610. Луценко Є. О. Комбінаторні розміри підмножин груп : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.08 "Мат. логіка, теорія 

алгоритмів і дискрет. математика" / Луценко Євген Олександрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-6252 А] УДК 512.5 

5611. Перегуда Ю. М. Локальні деформації квадратичних форм Тіста : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і 

теорія чисел" / Перегуда Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 130 пр. — 

[2012-7070 А] УДК 512.64 

5612. Скасків Л. В. Групи, багаті близькими до нільпотентних підгрупами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і 

теорія чисел" / Скасків Лілія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-4262 А] УДК 512.54 

5613. Турка Т. В. Будова напівгруп відповідностей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Турка 

Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Біб-

ліогр.: с. 13—14 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7693 А] УДК 512.53 

5614. Циганівська І. М. Індекси сильно зв'язних орграфів та частково впоряд-

ковані множини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Циганівська Ірина Миколаївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5967 А] УДК 512.64 

5615. Чучман І. Я. Інверсні напівгрупи часткових ін'єктивних перетворень не-

скінченних множин та часткових гомеоморфізмів відрізка : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Чучман 

Іван Ярославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 17 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5412 А] 

 УДК 512.534 

5616. Швиров В. В. Властивості напівланцюгових кілець : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чи-

сел" / Швиров В'ячеслав Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-5995 А] УДК 512.552 

514 Геометрія 

На ступінь кандидата 

5617. Бездітний А. О. Варіативне дискретне геометричне моделювання на ос-

нові геометричних співвідношень у точковому численні Балюби-Найдиша : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геомет-

рія, інж. графіка" / Бездітний Андрій Олександрович ; М-во аграр. політики та про-

довольства України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 

2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6812 А]

 УДК 514.18 
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5618. Собина В. О. Раціональне покриття заданих областей геометричними 

об'єктами зі змінними метричними характеристиками : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / 

Собина Віталій Олександрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Нац. ун-т цивіл. захисту України М-ва надзв. ситуацій 

України]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-7756 А] УДК 514.18 

515.1 Топологія 

На ступінь доктора 

5619. Никифорчин О. Р. Простори неадитивних мір: категорії і топологічні 

властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 

"Геометрія і топологія" / Никифорчин Олег Ростиславович ; НАН України, Ін-т ма-

тематики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: 

с. 26—28 (30 назв). — 100 пр. — [2012-5116 А] УДК 515.12 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

5620. Івохін Є. В. Методи аналізу нечітких багатомірних динамічних систем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. 

аналіз і теорія оптимал. рішень" / Івохін Євген Вікторович ; НАН України, Нац. 

косм. агентство України, Ін-т косм. дослідж., [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 

— К., 2012. — 38 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (39 назв). — 100 пр. — [2012-3988 А] 

 УДК 517.929:519.816 

5621. Кміть І. Я. Нелокальні крайові задачі для гіперболічних систем рівнянь 

із сингулярностями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Кміть Ірина Ярославівна ; НАН України, Ін-т 

математики, [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача]. — 

К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (44 назви). — 120 пр. — [2012-5641 А] 

 УДК 517.954 

5622. Кучмінська Х. Й. Розвиток аналітичної теорії двовимірних неперервних 

дробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 

"Мат. аналіз" / Кучмінська Христина Йосифівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — 

Львів, 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (36 назв). — 100 пр. — [2012-5002 А] 

 УДК 517.524 

5623. Маслюченко О. В. Побутова ω- первісних та різні аналоги компактних 

операторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 

"Мат. аналіз" / Маслюченко Олександр Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2012. — 32 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 26—29 (45 назв). — 100 пр. — [2012-4527 А] УДК 517.51+517.98 

5624. Матичин І. І. Керування процесами з дробовою динамікою в умовах не-

визначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 

"Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Матичин Іван Іванович ; НАН Украї-

ни, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2012. — 37 с. — Бібліогр.: с. 32—34 

(34 назви). — 100 пр. — [2012-5067 А] УДК 517.978 

5625. Севостьянов Є. О. Дослідження просторових відображень геометричним 

методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 
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"Мат. аналіз" / Севостьянов Євген Олександрович ; НАН України, Ін-т математики, 

[Ін-т приклад. математики і механіки]. — К., 2012. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—29 

(43 назви) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2012-5259 А] УДК 517.5 

5626. Чайковський А. В. Класичні розв'язки лінійних диференціальних рів-

нянь першого порядку з операторними коефіцієнтами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Чайковсь-

кий Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 

32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (30 назв). — 100 пр. — [2012-7152 А] УДК 517.9 

На ступінь кандидата 

5627. Агібалова Г. В. Питання повноти кореневих векторів граничних задач 

для систем звичайних диференціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Агібалова Ган-

на Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4644 А] УДК 517.927 

5628. Біліченко Р. О. Нерівності типу Колмогорова для операторів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / 

Біліченко Роман Олегович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2012-4693 А] УДК 517.5 

5629. Вакал Ю. Є. Дослідження резонансних коливних процесів у маловимір-

них гамільтонових системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Вакал Юлія Євгеніївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 110 пр. 

— [2012-7214 А] УДК 517.9 

5630. Владова О. С. Асимптотичні зображення розв'язків циклічних істотно 

нелінійних систем диференціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Владова Олена Сер-

гіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 17 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5556 А] УДК 517.925 

5631. Горбатенко М. Ю. Змішаний варіаційний підхід до оцінювання розв'яз-

ків та детермінованих даних лінійних еліптичних та параболічних рівнянь в умовах 

невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Горбатенко Микола Юрійо-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-7233 А] УДК 517.977 

5632. Денега І. В. Розділяюче перетворення в геометричній теорії функцій 

комплексної змінної : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Денега Ірина Вікторівна ; НАН України, Ін-т матема-

тики. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-7241 А] УДК 517.5 

5633. Джаман К. В. Нескінченновимірні інваріантні тори зліченних систем 

диференціально-різницевих рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Джаман Катерина Василівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієн-

ка]. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-4824 А] УДК 517.9 
5634. Довженко А. В. Г-збіжність векторнозначних відображень та їхня напів-

неперервна знизу регуляризація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
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мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Довженко Антон Вікторович ; Дніпропет-
ров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 12 с. — Бібліогр.: 
с. 9—10 (6 назв). — 100 пр. — [2012-4831 А] УДК 517.5 

5635. Задорожна О. Ю. Асимптотичне поводження аналітичних функцій, зоб-
ражуваних рядами Діріхле : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Задорожна Ольга Юліанівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв) та в під-
рядк. прим. — 150 пр. — [2012-5614 А] УДК 517.537 

5636. Золота О. А. Асимптотичні властивості аналітичних та гармонійних у 
полікрузі функції, зображуваних інтегралами Пуассона-Стільтьєса : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Золота 
Ольга Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 16 с. — Біб-
ліогр.: с. 14—15 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6158 А] 

 УДК 517.55 
5637. Івасик Г. В. Застосування несамоспряженої моделі Фрідріхса до спект-

рального аналізу транспортного оператора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Івасик Галина Володимирівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Нац. ун-т 
"Львів. політехніка"]. — Івано-Франківськ, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6915 А] УДК 517.98 

5638. Іліка С. А. Схеми апроксимації початкових задач для диференціально-
функціональних рівнянь та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Іліка Світлана Анатоліїв-
на ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-7254 А] УДК 517.929 

5639. Карпель О. М. Міри на канторівських множинах та їх класифікація : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Карпель Олена Михайлівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур 
ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2012-6927 А] УДК 517.987.5 

5640. Коваленко С. С. Симетрії Лі та точні розв'язки деяких нелінійних крайо-
вих задач із рухомими границями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Коваленко Сергій Сергійович ; НАН 
України, Ін-т математики. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4936 А] УДК 517.95 

5641. Колос Н. М. Розріджено неперервні відображення та простори розрідже-
но неперервних відображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Колос Надія Мирославівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6953 А] УДК 517.982 

5642. Костюк О. В. Асимптотичне поводження характеристик цілих функцій 
нульового порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Костюк Оксана Володимирівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2012-6510 А] УДК 517.53 

5643. Кравців В. В. Симетричні аналітичні функції на добутках банахових прос-
торів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 
"Мат. аналіз" / Кравців Вікторія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2012-4973 А] УДК 517.98 



   

 
227 

5644. Куриляк А. О. Асимптотичні властивості випадкових степеневих рядів в 

крузі і просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Куриляк Андрій Олегович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-4995 А] УДК 517.537+517.55 

5645. Лескевич Т. Ю. Апроксимація функцій багатьох змінних сплайнами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 

аналіз" / Лескевич Тетяна Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-6529 А] УДК 517.5 

5646. Ліндер Я. М. Дослідження практичної стійкості диференціальних вклю-

чень з імпульсним впливом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Ліндер Ярослав 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7284 А] УДК 517.929 

5647. Лісіна О. Ю. Математичне моделювання теплових процесів безсіткови-

ми методами за допомогою атомарних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-

ди" / Лісіна Ольга Юліївна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгор-

ного. — Х., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 110 пр. — 

[2012-5021 А] УДК 517.954:536.2 

5648. Лукаш К. В. Властивості розв'язків двопараметричної дискретної систе-

ми Вольтерри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Лукаш Катерина Василівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-5030 А] УДК 517.9 

5649. Магола Я. С. Опуклість, близькість до опуклості та зростання цілих роз-

в'язків лінійних диференціальних рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. ана-

ліз" / Магола Ярослав Стефанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5040 А]

 УДК 517.5 

5650. Маркашева В. О. Регулярність та асимптотичні властивості розв'язків 

задач Коші для виродних квазілінійних параболічних рівнянь з оператором типу 

Баоуенді-Грушина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Маркашева Віра Олексіївна ; НАН України, 

Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 

(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6542 А] УДК 517.946 

5651. Мартинюк О. М. Неперервні і дискретні напівобернені задачі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / 

Мартинюк Ольга Миколаївна ; НАН України, Ін-т математики, [Держ. закл. "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-5062 А] УДК 517.956.47 

5652. Михайленко А. В. Диференціальні рівняння з мішаною похідною дробо-

вого порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Михайленко Анастасія Віталіївна ; Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-5738 А] УДК 517.9 
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5653. Мінаков О. О. Задачі Рімана-Гільберта і модифіковане рівняння Корте-

вега-де Фріза: асимптотичний аналіз розв'язків з початковими даними типу сходин-

ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 

"Мат. фізика" / Мінаков Олександр Олександрович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т 

низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-6283 А] УДК 517.958 

5654. Овчаренко О. В. Нові узагальнення функцій гіпергеометричного типу та 

їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Овчаренко Олена Валеріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2012-7302 А] УДК 517.9 

5655. Процах Л. П. Нелінійні двопараметричні спектральні задачі в теорії син-

тезу антен з плоским випромінюючим розкривом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-

ди" / Процах Лариса Петрівна ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і мате-

матики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2012-4071 А] УДК 517.958:519.6 

5656. Рассоха І. В. Дослідження симетрійних властивостей нелінійних систем 

параболічного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Рассоха Інна Володимирівна ; НАН України, 

Ін-т математики, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — К., 2012. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6624 А] 

 УДК 517.95 

5657. Семенчук А. В. Рекурентні дроби та їх збіжність : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Семенчук 

Андрій Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-

ника", [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН Украї-

ни]. — Івано-Франківськ, 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-4594 А] УДК 517.98 

5658. Соломко А. В. Вимірні дії рангу один та їх застосування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Солом-

ко Антон Володимирович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєр-

кіна. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5894 А] 

 УДК 517.987.5 

5659. Статкевич В. М. Суттєво нескінченновимірні диференціальні рівняння : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 

аналіз" / Статкевич Віталій Михайлович ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-5299 А] УДК 517.98 

5660. Тарасенко О. В. Асимптотичне розв'язання лінійних сингулярно збуре-

них задач оптимального керування з виродженнями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Тарасенко Ок-

сана Володимирівна ; НАН України, Ін-т математики, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи 

Гоголя]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 120 пр. — 

[2012-7666 А] УДК 517.928 

5661. Шиян О. В. Буферність в параболічних задачах Ван-дер-Полевського 

типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 
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"Диференц. рівняння" / Шиян Ольга Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-

надського. — Сімферополь, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-5437 А] УДК 517.956.4 

5662. Шкляр Т. Б. Дослідження якісної поведінки розв'язків неавтономних 

еволюційних включень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Шкляр Тетяна Борисівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. 

— [2012-5439 А] УДК 517.9 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

5663. Боднарчук С. В. Локальні властивості розподілів розв'язків стохастич-

них рівнянь з шумом Леві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Боднарчук Семен 

Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6416 А] УДК 519.21 

5664. Нікіфоров Р. О. Мультифрактальний аналіз сингулярних ймовірнісних 

мір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 

"Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Нікіфоров Роман Олексійович ; НАН Украї-

ни, Ін-т математики, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2012. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-6568 А] УДК 519.21 

5665. Поплавський М. Г. Спектральні властивості ансамблів випадкових уні-

тарних матриць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Поплавський Михайло Григорович ; НАН України, 
Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7081 А] УДК 519.213 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 

5666. Вакал Л. П. Застосування чебишовських наближень для розв'язання 
деяких задач математичного моделювання і математичної фізики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та об-

числ. методи" / Вакал Лариса Петрівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глуш-

кова. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (23 назви). — 100 пр. — [2012-4727 А]
 УДК 519.65 

5667. Гвоздецька І. С. Математичні моделі пухлинного росту на основі дина-

міки Гомперца : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 

"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Гвоздецька Ірина Степанівна ; НАН Украї-
ни, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-

бачевського М-ва охорони здоров'я України"]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6447 А] УДК 519.673:616-006.6 

5668. Глебена М. І. Математичні моделі та числові методи мажорантного типу 

для аналізу дискретних оптимізаційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-

ди" / Глебена Мирослава Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника", [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 2012. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (31 назва). — 100 пр. — [2012-6776 А] 
 УДК 519.6 
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5669. Сіренко В. О. Комп'ютерне моделювання та чисельний аналіз детермі-

нованого хаосу в неідеальних гідродинамічних системах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-

ди" / Сіренко Василь Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7344 А] УДК 519.6:532.5 

5670. Слепічева М. О. Подійне моделювання адсорбції молекулярного водню 

вуглецевими наноструктурами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Слепічева Маргарита 

Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-5279 А] УДК 519.673:539.2 

5671. Соліч К. В. Білінійні наближення класів періодичних функцій багатьох змін-

них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 

аналіз" / Соліч Катерина Василівна ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7346 А]

 УДК 519.651 

5672. Янчевський С. Л. Багатокритеріальна оптимізація довгострокового пла-

нування космічної зйомки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Янчевський Сергій Леон-

тійович ; НАН України, Нац. косм. агентство України, Ін-т косм. дослідж. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4195 А]

 УДК 519.67 

519.7 Математична кібернетика 

На ступінь кандидата 

5673. Антоненко О. С. Напівгрупи скінченно автоматних перетворень : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.08 "Мат. логі-

ка, теорія алгоритмів і дискрет. математика" / Антоненко Олександр Сергійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2012. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6722 А]

 УДК 519.713 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 

5674. Журавльов В. М. Математичні моделі мовлення та завадостійкого пере-

творення акустичних сигналів природного походження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-

ди" / Журавльов Володимир Миколайович ; Нац. металург. акад. України, [Нац. гірн. 

ун-т України]. — Дніпропетровськ, 2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(62 назви). — 110 пр. — [2012-7736 А] УДК 519.876.5 

5675. Приходько С. Б. Методи ідентифікації нелінійних стохастичних дифе-

ренціальних систем на основі нормалізуючих перетворень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-

ди" / Приходько Сергій Борисович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глуш-

кова, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — К., 2012. — 44 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 34—41 (73 назви). — 100 пр. — [2012-7751 А] УДК 519.876.5 
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На ступінь кандидата 

5676. Бабюк С. М. Удосконалення математичних моделей оцінок параметрів 

налаштування джерел сигналів електроенергетичних систем за навантаженням : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моде-

лювання та обчисл. методи" / Бабюк Сергій Миколайович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-6048 А] УДК 519.876 

5677. Баранов І. А. Структурні методи для математичного і комп'ютерного 

моделювання фізико-механічних полів в областях складної форми : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчисл. методи" / Баранов Ігор Андрійович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. 

ім. А. М. Підгорного. — Х., 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-7724 А] УДК 519.876.5+004.942 

5678. Богомаз В. М. Про оптимізацію одного класу динамічних систем з фазо-

вими обмеженнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Богомаз Володимир Мико-

лайович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6065 А] УДК 519.87 

5679. Божанова Т. А. Задачі векторної оптимізації для нелінійних законів збе-

реження на мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Божанова Тамара Ана-

толіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5520 А] УДК 519.8 

5680. Громик А. П. Математичне моделювання процесів теплопереносу в тонких 

пластинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 

"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Громик Андрій Петрович ; Тернопіл. нац. 

техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Терно-

піль, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2012-6107 А]

 УДК 519.876.5:536.24 

5681. Губаренко Є. В. Методи та моделі керування сталим розвитком соціаль-

но-економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Губаренко Євген Віталійо-

вич ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-4806 А] УДК 519.81 

5682. Квятковський Б. О. Підвищення ефективності моделювання динаміч-

них режимів нелінійних систем засобами адаптивних декомпозиційних алгоритмів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. мо-

делювання та обчисл. методи" / Квятковський Богдан Олександрович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18 ( 11 назв). — 100 пр. — [2012-3991 А] УДК 519.87 

5683. Кобринець А. К. Моделювання гідродинамічних процесів у радіальних 

механічних конструкціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Кобринець Антон Костян-

тинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 110 пр. — [2012-5642 А] УДК 519.876.5 

5684. Ковальчук О. А. Математичне моделювання управління мотиваційним 

процесом персоналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Ковальчук 
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Ольга Анатоліївна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Хмельницький, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6184 А]

 УДК 519.866:331.101.3 

5685. Коротка Л. І. Підвищення ефективності обчислювальних методів моде-

лювання поведінки кородуючих конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Корот-

ка Лариса Іванівна ; Нац. металург. акад. України, [Держ. вищ. навч. закл. "Укр. 

держ. хім.-технол. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-4498 А] УДК 519.876.5 

5686. Литвинова О. С. Математичне моделювання фізичних процесів у лазер-

них пожежних сповіщувачах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Литвинова Олена 

Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4515 А] УДК 519.876.5 

5687. Ніколаєнко Д. В. Моделювання інформаційно-аналітичного комплексу 

управління конкурсними закупівлями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Ніколаєнко Дмитро Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7057 А] 

 УДК 519.876.2:004.9:658.71 

5688. Ольховський Д. М. Точні і наближені методи відсікання для розв'язу-

вання лінійних оптимізаційних задач на переставленнях : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та 

кібернетики" / Ольховський Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т кібернетики 

ім. В. М. Глушкова, [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-5792 А] 

 УДК 519.85 

5689. Савченко І. О. Методологічне і математичне забезпечення розв'язання 

задач передбачення на основі модифікованого методу морфологічного аналізу : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. 

аналіз і теорія оптимал. рішень" / Савченко Ілля Олександрович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 110 пр. — [2012-2890 А] УДК 519.87 

5690. Середюк В. Б. Моделювання надійності позичальників (фізичних осіб) у 

системі кредитної політики комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

економіці" / Середюк Володимир Богданович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4595 А] 

 УДК 519.87:[336.717.5:336.713 

5691. Сокол А. М. Математичні моделі динаміки багатофазних середовищ у 

конвертері при продуванні через багатосоплову фурму : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-

ди" / Сокол Андрій Миколайович ; Нац. металург. акад. України, [Дніпродзержин. 

держ. техн. ун-т]. — Дніпродзержинськ (Дніпропетров. обл.), 2012. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4388 А] УДК 519.876.5:669.184 

5692. Струбицька І. П. Розпаралелення обчислювального процесу побудови 

дискретних динамічних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 



   

 
233 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Струбицька Ірина Пав-

лівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 130 пр. — [2012-7348 А] УДК 519.876.5 
5693. Тіховська Т. М. Моделі та методи процесу оцінки наукових проектів пі-

дприємств силової електроніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Тіхов-
ська Тетяна Миколаївна ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Запорі-
жжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-
5334 А] УДК 519.86:621.314 

5694. Товкач В. А. Моделювання та управління портфелем фінансових інвес-
тицій комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Товкач Вік-
торія Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьма-
на". — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5929 А]
 УДК 519.86:336.767 

5695. Фалендиш В. В. Удосконалення обчислювальних методів обробки рит-
мокардіосигналу в системах контролю функціонального стану людини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання 
та обчисл. методи" / Фалендиш Володимир Володимирович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 
ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
150 пр. — [2012-4611 А] УДК 519.876.5:612.172 

5696. Федоренко Н. К. Розробка методів і алгоритмів розв'язання аномальних 
та узагальнених задач паралельного упорядкування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-
ди" / Федоренко Наталія Константинівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гонча-
ра. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2012-2914 А] УДК 519.854 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь кандидата 

5697. Зінченко І. А. Хімічний склад галактик з активним зореутворенням за 
даними огляду Слоан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Зінченко Ігор Андрійович ; НАН 
України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(28 назв). — 100 пр. — [2012-4869 А] УДК 524.7-36:524.523 

5698. Чехонадських Ф. А. Хімічний склад, нормальні показники кольору та світ-
ності F-, G-, К-надгігантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Чехонадських Федір Анато-
лійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 та в тексті. — 100 пр. — [2012-5405 А] УДК 524.31-36 

528 Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Фотограмметрія.  

Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь доктора 

5699. Кохан С. С. Методологія використання даних космічних зйомок і геоін-
формаційного аналізу з метою підвищення ефективності досліджень агроресурсів в 
умовах лісостепової ландшафтно-кліматичної зони України : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / 
Кохан Світлана Станіславівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. 
дослідж. землі Ін-ту геол. наук НАН України", [Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-
тування України Кабінету Міністрів України]. — К., 2012. — 35 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 28—33 (61 назва). — 100 пр. — [2012-7561 А] УДК 528.88:631](477.4) 

На ступінь кандидата 
5700. Беба Н. В. Картографічне моделювання рекреаційної діяльності в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.12 "Геогр. 
картографія" / Беба Надія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2012-5508 А] 

 УДК 528.94:338.48 
5701. Гера О. В. Урахування топографічних особливостей рельєфу для оцінки 

складності лижних трас : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картогр." / Гера Оксана Василівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2012-4771 А]
 УДК 528.48 

5702. Ломпас О. В. Оптимізація геодезичних і гідрографічних робіт для визна-
чення замулення водосховищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картогр." / Ломпас Олександр 
Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4033 А] УДК 528.47 

5703. Підгородецька Л. В. Обґрунтування комплексної оцінки екологічного 
стану водойм на основі космічної інформації ДЗЗ і наземних спостережень на прик-
ладі озера Світязь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Підгородецька Людмила Володими-
рівна ; Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН 
України", [Ін-т косм. дослідж. НАНУ та НКАУ]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7075 А] УДК 528.8:502.51(285) 

5704. Процик М. Т. Методи фотограмметричного та картографічного супро-
воду багаторівневої системи моніторингу ерозійних ґрунтових процесів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограм-
метрія та картогр." / Процик Михайло Теодорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4072 А]
 УДК 528.4:519.876.5 

5705. Тукай Р. М. Розробка фотограмметричної методики оцінки стану тери-
торій з існуючими загрозами повеневих процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картогр." / 
Тукай Ришард Мацєй ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2012-5348 А] УДК 528.3 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь доктора 
5706. Нурмагамбетов О. Ю. Дуально-симетричні моделі супергравітації, 

М-теорії і теорії струн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Нурмагамбетов Олексій Юрійович ; НАН України, 
Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2012. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 24—27. — 100 пр. — [2012-5786 А] УДК 530.122 
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На ступінь кандидата 
5707. Волошин С. М. Плакетне формулювання неабелевих калібрувальних 

теорій на ґратці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Волошин Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т 
теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — К., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 
(10 назв). — 100 пр. — [2012-4242 А] УДК 530.24:530.145.7 

5708. Романець О. А. Спеціальна теорія відносності: концептуальні ідеї та їх 
розвиток в Україні (1900-ті — 1950-ті роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Романець Олена Анатоліїв-
на ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доб-
рова, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (22 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6633 А] 

 УДК 530.12(477)(091) 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь доктора 

5709. Коносевич Б. І. Аналітична динаміка двох механічних систем, що міс-
тять тверде тіло, яке швидко обертається : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Коносевич Борис Іванович ; НАН 
України, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2012. — 30 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 24—27 (40 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4301 А] 

 УДК 531.35 

На ступінь кандидата 

5710. Баранов О. Г. Біканальна система вимірювання геометричних величин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.01 "Прилади 
та методи вимірювання мех. величин" / Баранов Олексій Геннадійович ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6410 А] УДК 531.714 

5711. Гап'як І. В. Кінетичні рівняння систем пружних куль та властивості їх 
розв'язків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 
"Мат. фізика" / Гап'як Ігор Васильович ; НАН України, Ін-т математики, [Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2012-7498 А] УДК 531.01 

5712. Грушковська В. В. Стабілізація нелінійних систем з обмеженнями на 
керування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 
"Теорет. механіка" / Грушковська Вікторія Василівна ; НАН України, Ін-т приклад. 
математики і механіки. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2012-6799 А] УДК 531.36:517.977 

5713. Коваль А. В. Двогіроскопний гравіметр автоматизованої авіаційної гра-
віметричної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Коваль Антон 
Валерійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20, [1] с. 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 125 пр. — [2012-4939 А]
 УДК 531.7 

5714. Чернова М. О. Методи аналітичної механіки в задачах нелінійної дина-
міки краплі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 
"Теорет. механіка" / Чернова Марія Олександрівна ; НАН України, Ін-т математики. 
— К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 120 пр. — [2012-5976 А] 

 УДК 531.1 
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532 Загальні питання механіки рідин.  

Механiка рiдин (гідромеханіка) 

На ступінь кандидата 

5715. Гуменюк Й. А. Процеси переносу в густих газових сумішах: узгоджений 

опис кінетики та гідродинаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Гуменюк Йосип Андрійович ; НАН 

України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Львів, 2012. — 17 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (22 назви). — 100 пр. — [2012-4809 А] УДК 532.5+533.7 

5716. Жовтобрюх Ю. М. Спектроскопія мезоморфних переходів в деяких тер-

мотропних та ліотропних рідких кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Жовтобрюх Юрій 

Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-6891 А] УДК 532.783:535.565 

5717. Курилко О. Б. Змішування в'язких рідин в мікрокомірках : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, 

газу та плазми" / Курилко Олександр Борисович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка. — К., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4994 А]

 УДК 532.5 

5718. Хоггас Башир. Особливості течії в'язких та аномально-в'язких рідин у 

потоках зі змінною за довжиною витратою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.16 "Гідравліка та інж. гідрологія" / Хоггас Башир ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5962 А]

 УДК 532.135 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

5719. Авдонін К. В. Кінетика дифузії інертного газу у рідині : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та моле-

куляр. фізика" / Авдонін Костянтин Вікторович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 

[Київ. нац. ун-т технологій та дизайну]. — Одеса, 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (8 назв). — 160 пр. — [2012-4321 А] УДК 533.7:539.219.3 

5720. Веремій Ю. П. Генерація вуглецевих наноматеріалів в нерівноважній 

плазмі поперечних розрядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Веремій Юлія Петрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 

100 пр. — [2012-6838 А] УДК 533.9 

5721. Ковтун Ю. В. Густа багатокомпонентна газометалева плазма відбивного 

розряду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 

"Фізика плазми" / Ковтун Юрій Вікторович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т" НАН України]. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2012-6186 А] УДК 533.9 

5722. Присяжневич І. В. Фізичні особливості плазми динамічних газорозрядних 

систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 

"Фізика плазми" / Присяжневич Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — 

[2012-6610 А] УДК 533.9 
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5723. Свистун О. М. Збудження кільватерних полів у плазмі послідовностями 

релятивістських електронних згустків: числове моделювання : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Свистун 

Олена Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. наук. центр "Харків. 

фіз.-техн. ін-т" НАН України]. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-6654 А] УДК 533.922 

5724. Тараненко В. О. Модифікований панельний метод розрахунку аероди-

намічних характеристик крила кінцевого розмаху при нестаціонарному русі поблизу 

поверхні екрана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

спец. 05.07.01 "Аеродинаміка та газодинаміка літал. апаратів" / Тараненко Віктор 

Олександрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — 

Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4091 А]

 УДК 533.6.013 

534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь доктора 

5725. Мордюк Б. М. Закономірності структуроутворення та кінетика дефор-

маційних процесів у металевих матеріалах при комбінованих впливах із застосуван-

ням ультразвуку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Мордюк Богдан Миколайович ; НАН України, Ін-т 

металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2012. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (40 назв). — 100 пр. — [2012-5104 А] УДК 534.222.2-16 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 

5726. Ангельський А.-П. І. Локальна деполяризація когерентних полів та діаг-

ностика структурних і часових змін оптичної анізотропії фазово-неоднорідних шарів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Опти-

ка, лазер. фізика" / Ангельський Антон-Павло Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. 

— [2012-6044 А] УДК 535.36 

5727. Баланецька В. О. Багатопараметрична Джонс-матрична мікроскопія плі-

вок біологічних рідин людини у діагностиці та класифікації їхніх оптичних власти-

востей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 

"Оптика, лазер. фізика" / Баланецька Валентина Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2012-6051 А] УДК 535.36 

5728. Карачевцев А. О. Фур'є-стокс-поляриметрія полів лінійно та циркулярно 

двопроменезаломлюючих протеінових мереж : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Карачевцев Ар-

тем Олегович ; Ін-т фіз. оптики, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-6171 А] 

 УДК 535.361+535.55 

5729. Максимяк А. П. Особливості дії світлового поля на частинки в дисперс-

них середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Максимяк Андрій Петрович ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2012-6260 А] УДК 535.361 
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5730. Негрич А. Л. Особливості розсіяння когерентного випромінювання рід-

кими кристалами, диспергованими в полімері : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Негрич Андрій 

Любомирович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-5774 А] УДК 535.361 

5731. Новаковська О. Ю. Поляризаційна корелометрія сіток характеристич-

них станів мюллер-матричних зображень фазово-неоднорідних біологічних шарів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Опти-

ка, лазер. фізика" / Новаковська Ольга Юріївна ; Ін-т фіз. оптики, [Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2012-5785 А] УДК 535.361 

5732. Пушак А. С. Люмінесцентна спектроскопія агрегатів лужно- та рідкісно-

земельних іонів у галоїдних матрицях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Пушак 

Андрій Степанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-2884 А] УДК 535.37 

536 Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь кандидата 

5733. Британ А. В. Вплив оптичного випромінювання та фонового газу на 

швидкість випаровування рідин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Британ Андрій Ва-

сильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-5529 А] УДК 536.423.1:534.6.082.5 

5734. Дегтярьов І. О. Дифузійні процеси та співіснування конденсованих фаз 

у розчинах 
3
Не—

4
Не : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.09 "Фізика низ. температур" / Дегтярьов Ігор Олександрович ; НАН 

України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — [2012-3965 А] УДК 536.48 

5735. Королович В. Ф. Структура і термодинамічні властивості сумішей вода 

— вуглецеві нанотрубки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Королович Володимир Фелік-

сович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України]. 

— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18. — 100 пр. — [2012-6199 А] 

 УДК 536+538.9 

5736. Крижановський С. С. Процеси кипіння ізобутана та його розчинів з 

компресорним маслом в умовах великого об'єму : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергети-

ка" / Крижановський Станіслав Стефанович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, 

[Одес. держ. акад. холоду]. — Одеса, 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6971 А] УДК 536.24 

5737. Недбайло А. Є. Використання термогідродинамічних процесів для управ-

ління властивостями термолабільних систем на прикладі молочної емульсії : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофі-

зика та пром. теплоенергетика" / Недбайло Анна Євгеніївна ; НАН України, Ін-т 

техн. теплофізики. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4539 А] УДК 536.423:637.13 
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5738. Радченко Н. Л. Теплообмін і гідродинаміка при екструзійній обробці 

рослинної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Радченко Наталія 

Леонідівна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2012-4579 А] УДК 536.421.2:536.24 

5739. Сегеда О. В. Вимірювання температури мікрооб'єктів за допомогою 

спектру комбінаційного розсіювання світла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання тепл. величин" / 

Сегеда Олег Валерійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2013-2467 А] УДК 536.55 

5740. Шарапова І. В. Низькотемпературна теплопровідність простих одноатом-

них спиртів в різних твердотільних станах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низ. температур" / Шарапова Ірина 

Володимирівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 100 пр. — [2012-5991 А]

 УДК 536.48 

5741. Шкоропадо М. С. Високотемпературний тепломасообмін та кінетика 

окислення тугоплавких металів у різних газових середовищах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. 

фізика" / Шкоропадо Максим Сергійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 

Одеса, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2012-7187 А]

 УДК 536.4 

5742. Якунов П. А. Випаровування неоднорідного розчину та адсорбція з нього : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теп-

лофізика та молекуляр. фізика" / Якунов Павло Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2012-6023 А] УДК 536.42 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

5743. Аверков Ю. О. Взаємодія заряджених частинок та електромагнітних по-

лів НВЧ діапазону в неоднорідних провідних середовищах : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Аверков Юрій 

Олегович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Х., 

2012. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (41 назва). — 100 пр. — [2012-5482 А] 

 УДК 537.86:539.12 

5744. Бондаренко І. М. Основи створення пристроїв мікрохвильової техніки 

на базі високодобротних резонансних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / 

Бондаренко Ігор Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (54 назви). — 100 пр. — [2012-4709 А] 

 УДК 537.312.6:683.958 

5745. Одаренко Є. М. Нелінійна трьохвимірна теорія комбінованих електрон-

но-хвилевих систем О-типу мм та субмм діпазону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / 

Одаренко Євген Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2012. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (50 назв). — 100 пр. 

— [2012-7061 А] УДК 537.874:621.385.6 
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На ступінь кандидата 

5746. Балабан М. В. Метод аналітичної регуляризації в задачі розсіяння елект-

ромагнітних хвиль тонким діелектричним диском : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Балабан Михайло Ва-

сильович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Х., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-4670 А] УДК 537.874.6 

5747. Бродніковська І. В. Розробка високотеплопровідних підкладок багаток-

ристальних мікрозбірок для роботи в екстримальних умовах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Брод-

ніковська Ірина Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т 

пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича НАН України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7211 А] 

 УДК 537.311.32:621.762.4 

5748. Двойненко О. К. Мікро- та наноструктурування поверхні методом маг-

нітоелектролізу і магнітокерованої корозії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Двойненко Ольга Костян-

тинівна ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т"]. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(24 назви). — 100 пр. — [2012-5592 А] УДК 537.84 

5749. Демиденко М. Г. Магніторезистивні та оптичні властивості спін-вентиль-

них систем на основі Co, Fe, Cr і Cu та наночастинок оксидів Fe : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, еле-

ментів і систем" / Демиденко Максим Геннадійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2012. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (21 назва). — 100 пр. — [2012-4457 А] 

 УДК 537.621.3+535.51]:539.216 

5750. Євич М. Л. Поле випромінювання закороченого діелектричного хвиле-

воду у оптично більш щільному матеріальному середовищі : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Євич Микола 

Леонідович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, [Ін-т 

пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7524 А] УДК 537.86:621.372 

5751. Золотарьов Д. О. Розвиток методів дослідження електромагнітних ім-

пульсів у плоскошаруватому нелінійному середовищі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Золотарьов Денис 

Олексійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (20 назв). — 100 пр. — [2012-6908 А] УДК 537.86 

5752. Ілляшенко Л. М. Плазмонні резонанси складних наноструктур : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізи-

ка" / Ілляшенко Людмила Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 

2012. — 21 c., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (45 назв). — 100 пр. — 

[2012-4886 А] УДК 537.87 

5753. Кленівський М. С. Ультрафіолетова люмінесценція імпульсного розряду в 

сумішах Xe, Kr з парами CsCl, CsBr, KCl : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Кленівський Мирон Стані-

славович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Ін-т електрон. фізики НАН 

України]. — Ужгород, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2012-6181 А] УДК 537.525:535.37 
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5754. Климук О. С. Термомагнітні ефекти в матеріалах з резистивно-магніт-

ним фазовим переходом І роду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Климук Олена Сергіївна ; Ін-т магнетизму 

НАН та М-ва освіти і науки, молоді та спорту України, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 

[2012-4930 А] УДК 537.63:538.975 

5755. Крайовський Р. В. Термоелементи на основі n-ZrNiSn, нечутливі до 

впливу зовнішнього магнітного поля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання тепл. величин" / Крайов-

ський Роман Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 

18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2012-5670 А] УДК 537.311.322 

5756. Марченко О. І. Статичні та динамічні властивості феромагнітної решіт-

ки антиточок: ефекти симетрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Марченко Олексій Ігорович ; НАН Украї-

ни, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-7021 А] УДК 537.621 

5757. Нагорний Д. А. Визначення плазмових параметрів високочастотного 

джерела іонів методами зондової та надвисокочастотної діагностики : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків за-

рядж. частинок" / Нагорний Дмитрій Анатолійович ; Ін-т приклад. фізики НАН Украї-

ни. — Суми, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2012-6305 А] УДК 537.534.2 

5758. Орел Є. С. Ефекти міжвузлових спінових кореляцій у спектрах збуджень 

d-ƒ-металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 

"Магнетизм" / Орел Євгеній Станіславович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. тем-

ператур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). 

— 100 пр. — [2012-6581 А] УДК 537.61:538.955 

5759. Перетятько А. О. Солітонна динаміка дисипативних магнітних та оптич-

них середовищ за умов впливу резонансного поля : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Перетятько Анаста-

сій Олександрович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-5818 А] УДК 537.6 

5760. Приколотін С. А. Узагальнення методу часткових областей з урахуван-

ням умови на ребрі для хвилевідних структур з довільними декартово-координат-

ними межами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Приколотін Сергій Анатолійович ; НАН України, Ін-т 

радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6608 А] УДК 537.86:621.372.8 

5761. Рикова Г. І. Особливості низькотемпературних магнітних перетворень 

подвійних вольфраматів рідкісноземельних елементів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Рикова Ганна Іва-

нівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х. 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5228 А] 

 УДК 537.61/.62 

5762. Танигін Б. М. Магнітоелектричні властивості та симетрійна класифіка-

ція мікромагнітних структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Танигін Богдан Миколайович ; Ін-т магнетизму 
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НАН України та М-ва освіти і науки, молоді та спорту, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — 

[2012-5913 А] УДК 537.62 

5763. Тривайло О. В. Хвильові процеси в ближній зоні випромінюючих сис-

тем, які збуджуються хвилею струму, що біжить : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Тривайло Олександр 

Віталійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразі-

на]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5344 А]

 УДК 537.3+537.86 

5764. Федьо Х. В. Електронні енергетичні спектри та напівпровідникові влас-

тивості сегнетоелектрика Sn2P2S6 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Федьо Христи-

на Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2012. — 

16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—13 (20 назв). — 100 пр. — [2012-5945 А] 

 УДК 537.226.4+538.95 

5765. Хруслов М. М. Дифракційні ефекти та їх вплив на властивості аксіально-

симетричних монопольних випромінювачів НВЧ діапазону : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Хруслов Мак-

сим Михайлович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. 

— Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5381 А]

 УДК 537.874.6:621.396.677.3 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

5766. Золочевський І. В. Нерівноважні явища в надпровідних плівках, обумов-

лені мікрохвильовим опроміненням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.22 "Надпровідність" / Золочевський Іван Васильович ; 

НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2012. — 29 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—27. — 100 пр. — [2012-5621 А] УДК 538.945 

5767. Остапчук П. М. Кінетика радіаційно-індукованих процесів у кристалах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Остапчук Павло Миколайович ; НАН України, Ін-т електрофізики і 

радіац. технологій. — Х., 2012. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—30. — 100 пр. — 

[2012-7615 А] УДК 538.9 

5768. Пилипенко М. М. Фізико-технологічні основи створення цирконієвих 

матеріалів та гафнію для активних зон ядерно-енергетичних установок : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Пилипенко Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. 

технологій, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2012. — 32 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 25—30 (53 назви). — 100 пр. — [2012-7073 А] УДК 538.9 

5769. Фединець В. О. Теорія і практика вимірювання температури газових по-

токів контактними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання тепл. величин" / Фединець 

Василь Олексійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 30—32 (33 назви). — 100 пр. — [2012-5941 А] УДК 538.956 

5770. Шірінян А. С. Зміна фізико-хімічних властивостей наноматеріалів у ро-

змірно-залежних фазових перетвореннях першого роду : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Шірінян 

Арам Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 28—33. — 150 пр. — [2012-5438 А] УДК 538.9 

На ступінь кандидата 

5771. Балакін Д. Ю. Дослідження адсорбційної взаємодії кисню та монооксиду 

вуглецю з поверхнею (110) монокристала молібдену : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Балакін Дмитро 

Юрійович ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6730 А] УДК 538.971 

5772. Безсуднов І. В. Вплив структури середовища на її ефективну провідність 

і 1/ f шум поблизу порогу протікання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Безсуднов Ігор Васильович ; НАН 

України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (12 назв). — 120 пр. — 

[2012-4682 А] УДК 538.94 

5773. Гарпуль О. З. Структурне і магнітне розупорядкування імплантованих 

іонами кремнію плівок залізо-ітрієвого ґранату : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Гарпуль Оксана 

Зіновіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 

Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 

100 пр. — [2012-6768 А] УДК 538.975 

5774. Дмитренко В. Ю. Структура та властивості волокнистих композитів з 

мідною матрицею, одержаних комбінованою пластичною деформацією : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Дмитренко Вікторія Юріївна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. тех-

нологій, [Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4828 А] УДК 538.945 

5775. Євтушенко А. І. Особливості структури легованих азотом плівок ZnO, 

осаджених методом магнетронного розпилювання, та їх фотоелектричні властивості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Євтушенко Арсеній Іванович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалоз-

нав. ім. І. М. Францевича. — К., 2012. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-6140 А] УДК 538.9 

5776. Єрмоленко І. С. Атомно-силова мікроскопія та моделювання адгезії біо-

полімерів на твердих тілах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Єрмоленко Іван Станіславович ; НАН 

України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Держ. ун-т штату Аризона (США)]. 

— К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2012-5608 А]

 УДК 538.9:539.2 

5777. Завальнюк В. В. Коливальні збудження у графені та вуглецевих нано-

трубках із точковими дефектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Завальнюк Володимир Вікторович ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2012-6894 А] УДК 538.9 

5778. Калініна Т. В. Особливості структурних перетворень при нагріві швид-

козагартованих аморфних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Калініна Тетяна Володими-
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рівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. 

— Дніпропетровськ, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 120 пр. — 

[2012-6386 А] УДК 538.91:621.78.084 

5779. Карпина В. А. Структура і властивості плівок та наноутворень ZnO, ви-

рощених різними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Карпина Віталій Анатолійович ; НАН 

України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5634 А] 

 УДК 538.91-022.513.2 

5780. Коверя В. П. Заморожене локальне магнітне поле та розподіл струму в 

одно- та двозв'язних надпровідниках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.22 "Надпровідність" / Коверя Валентин Петрович ; НАН 

України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-5645 А] 

 УДК 538.945:537.311.322 

5781. Кріт О. М. Зміна мікропластичності та мікротвердості кремнію, стиму-

льована магнітним і рентгенівським впливом : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кріт Олексій Мико-

лайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6972 А] УДК 538.9:546.28 

5782. Лозовий Ф. В. Структура та властивості нанокомпозиційних матеріалів з 

полімерними, металевими та карбоновими компонентами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Лозовий 

Федір Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2012-5028 А] УДК 538.9 

5783. Лучкевич М. М. Електричні, магнітні та фотолюмінесцентні властивості 

термообробленого та пластично деформованого кремнію : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Лучкевич 

Михайло Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дрогобиц. держ. 

пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. 

— 100 пр. — [2012-5702 А] УДК 538.9:621.315.592 

5784. Мазілов О. О. Високопольове формування голчатих наноемітерів при 

низьких температурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Мазілов Олексій Олександрович ; НАН Ук-

раїни, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. 

ін-т"]. — Х., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (24 назви). — 100 пр. — 

[2012-5043 А] УДК 538.9 

5785. Максимов А. Ю. Бістабільність та явища перемикання між високоспіно-

вим і низькоспіновим станами у спінкросовер сполуках : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Макси-

мов Артур Юрійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-5713 А] УДК 538.9 

5786. Малихін Д. Г. Зміни у тонкій кристалічній структурі гафнію, цирконію 

та його сплавів при різних механіко-термічних обробках : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Малихін Дмитро 

Георгійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2012. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5054 А] 

 УДК 538.91:669.296/.297.018 
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5787. Малка О. М. Фізична природа повзучості і тривалої міцності нових жа-

роміцних сплавів системи Mg-Al-Ca : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Малка Олександр Миколайо-

вич ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5717 А] 

 УДК 538.91:620.172.251.2 

5788. Мерзликін П. В. Функціональні твердотільні наноструктури : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Мерзликін Павло Володимирович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського", [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-5077 А] УДК 538.9 
5789. Молодкін В. В. Ефект чутливості до дефектів залежностей від умов диф-

ракції картини багатократного розсіяння у кристалах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Молод-

кін Віталій Вадимович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т металофізики 
ім. Г. В. Курдюмова НАН України]. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 12—15 (20 назв). — 120 пр. — [2012-7040 А] УДК 538.9 

5790. Мухаммед Абід Аль Карім. Структурні та оптичні властивості сонячних 

елементів на основі плівок ZnO та AIN : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Мухам-
мед Абід Аль Карім ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6301 А] УДК 538.975 

5791. П'ятковський П. К. Динаміка квазічастинкових збуджень у графені : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / П'ятковський Павло Костянтинович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики 

ім. М. М. Боголюбова. — К., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-7633 А] УДК 538.9 

5792. Рукін О. С. Ефекти електричної активності в надплинних системах : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / Рукін Олексій Сергійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур 

ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-6639 А] УДК 538.941 

5793. Сєдін Є. О. Розробка технології виробництва кремнієвих одношарових 
епітаксійних структур з покращеними структурними характеристиками : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. 

і вир-во електрон. техніки" / Сєдін Євген Олександрович ; Кременчуц. нац. ун-т 

ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5263 А] УДК 538.975 

5794. Скоробагатько Г. О. Ефекти електрон-електронної та електрон-віброн-

ної взаємодії в зарядовому транспорті у молекулярних транзисторах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 

Скоробагатько Гліб Олександрович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур 
ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-5277 А] УДК 538.915 

5795. Стоянов П. П. Розвиток текстури та анізотропії властивостей в гексаго-

нальних полікристалах Mg-3%Al-1%Zn : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Стоянов Павло Петрович ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5903 А] УДК 538.9 
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5796. Тарасова О. Ю. Локальна будова нанорозмірних гетеро- та пористих 

структур на основі кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Тарасова Олена Юріївна ; Дніпропет-

ров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-2908 А] 

 УДК 538.93:546.28 

5797. Федорін І. В. Електродинамічні властивості тонкоплівкових періодичних 

структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 

"Фізика твердого тіла" / Федорін Ілля Валерійович ; НАН України, Ін-т електрофізи-

ки і радіац. технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2012. — 

18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2012-5942 А] УДК 538.955 

5798. Федорченко О. В. Магнітні та магнітопружні властивості анізотропних 

металічних систем на основі d-елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Федорченко Олексій 

Віталійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-5943 А] 

 УДК 538.9-007 

5799 Флюнт О. Є. Низькочастотна діелектрична поляризація кристалів селені-

дів індію та галію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Флюнт Орест Євгенійо-

вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—16. — 100 пр. — [2012-2915 А] УДК 538.956:538.911:537.311.322 

5800. Шульга С. М. Теорія надплинних станів із синглетним та триплетним 

типами спарювання у фермі-рідині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Шульга Сергій Миколайович ; 

НАН України, Ін-т монокристалів, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6017 А] 

 УДК 538.941 

5801. Яковлев В. Є. Вплив циклічних мартенситних перетворень на дифузійні 

процеси і розпад вуглецевого б-твердого розчину в сплавах на основі заліза : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика 

металів" / Яковлев Віктор Євгенійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Кур-

дюмова. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-7388 А]

 УДК 538.91:536.424:621.785 

539 Фізична природа матерії 

На ступінь кандидата 
5802. Вершинський С. О. Джерело квазімонохроматичного рентгенівського 

випромінювання на базі електростатичного прискорювача протонів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. 

частинок" / Вершинський Сергій Олексійович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики. 

— Суми, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-6375 А]

 УДК 539 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь доктора 
5803. Аушев В. Є. Утворення важких мезонів при взаємодії релятивістських 

протонів з ядрами та електронами на колайдері HERA : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок 

і високих енергій" / Аушев Володимир Єгорович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. 

— К., 2012. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (28 назв). — 100 пр. — [2012-4665 А]

 УДК 539.17 

5804. Ремета Є. Ю. Опис атомних систем і парних зіткнень у теорії функціоналу 

густини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 

"Фіз. електроніка" / Ремета Євген Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. 

ун-т", [Ін-т електрон. фізики НАН України]. — Ужгород, 2012. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—34. — 100 пр. — [2012-7328 А] УДК 539.18 

5805. Тарасов В. О. Моделювання, розробка і характеристики спеціалізованих 

сцинтиляційних детекторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Тарасов Володимир 

Олексійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів НАН 

України]. — Х., 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (44 назви). — 100 пр. 

— [2012-4092 А] УДК 539.1.074.3 

На ступінь кандидата 

5806. Кривенко-Еметов Я. Д. Пружне і непружне розсіяння за участю дейтро-

на та структура дейтрона на малих відстаннях : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і висо-

ких енергій" / Кривенко-Еметов Ярослав Дмитрович ; НАН України, Ін-т ядер. дос-

лідж. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-

4503 А] УДК 539.1 

5807. Кургуз І. В. Властивості магнітного дипольного резонансу в непарних 

ядрах 2s1d-оболонки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Кургуз Ігор 

Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-

техн. ін-т" НАН України]. — Х., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (17 назв). 

— 100 пр. — [2012-6521 А] УДК 539.163 

5808. Нестеренко М. І. Макроскопічні прояви фотоіндукованої перебудови 

молекулярної структури в орієнтаційно впорядкованому середовищі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та мо-

лекуляр. фізика" / Нестеренко Марина Ігорівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. 

температур ім. Б. І. Вєркіна, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7055 А] 

 УДК 539.196:544.25 

5809. Островерх А. С. Іонізація молекул глюкози, аскорбінової кислоти, аде-

ніну, гуаніну та РОРОР електронним ударом : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Островерх Анна Сергіїв-

на ; НАН України, Ін-т фізики, [Ін-т електрон. фізики]. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (28 назв). — 100 пр. — [2012-7063 А] УДК 539.19 

5810. Помацалюк Р. І. Поляризація протонів в інклюзивній реакції фотороз-

щеплення найлегших ядер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Пома-

цалюк Роман Іванович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. наук. центр "Хар-

ків. фіз.-техн. ін-т" НАН України]. — Х., 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-5834 А] УДК 539.171 

5811. П'ятницький Д. В. Варіаційні розрахунки структурних особливостей 

малонуклонних ядер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
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[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / П'ятницький Дмитро Валерійович ; НАН України, 

Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — К., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7634 А] УДК 539.172 

5812. Ткач Т. Б. Релятивістський метод модельного потенціалу в теорії радіа-

ційних переходів у спектрах атомів та багатозарядних іонів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика та лазер. фізика" / 

Ткач Тетяна Борисівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. держ. екол. ун-т]. 

— Одеса, 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (22 назви). — 

100 пр. — [2012-7119 А] УДК 539.184 

5813. Фролов П. О. Побудова операторів релятивістських взаємодій в мезон-

нуклонних системах у зображенні "одягнених" частинок : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Фролов Павло 

Олександрович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Ін-т елек-

трофізики та радіац. технологій]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-5369 А] УДК 539.1 

5814. Хотяїнцева О. М. Фізичні основи реактора на хвилі ядерних поділів : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика 

ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Хотяїнцева Олена Миколаївна ; НАН 

України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-7365 А] УДК 539.1 

5815. Шляхов І. М. Застосування детекторів на основі напівпровідникових 

сполук CdTe I CdZnTe у задачах аналізу джерел y-випромінювання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, еле-

ментів і систем" / Шляхов Ілля Миколайович ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. 

ін-т". — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4279 А]

 УДК 539.1.074 

5816. Яблоновський С. О. Теоретичне дослідження ближнього порядку та па-

раметрів надтонкої взаємодії в аустенітах Fe-N і Fe-C : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Яблоновський 

Сергій Олегович ; Ін-т магнетизму НАН України та М-ва освіти і науки, молоді та 

спорту України. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — 

[2012-7383 А] УДК 539.18:544.25 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

5817. Декрет В. А. Тривимірна теорія стійкості композитних матеріалів, армо-

ваних короткими волокнами. Модель плоскої деформації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Декрет Володимир Анатолійович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Ти-

мошенка. — К., 2012. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 34—35 (21 назва). 

— 100 пр. — [2012-6116 А] УДК 539.3 

5818. Добрянський І. М. Методи оцінки нагрівання, деформування і міцності 

конструктивних елементів при зосереджених опроміненнях : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Добрянський Іван Михайлович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Львів. нац. аграр. ун-т 

М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Луцьк, 2012. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 29—32 (38 назв). — 100 пр. — [2012-3969 А] УДК 539.3 
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5819. Камарчук Г. В. Нелінійна електропровідність точкових контактів: ефек-

ти електрон-фононної взаємодії та впливу газових середовищ : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ка-

марчук Геннадій Васильович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєр-

кіна. — Х., 2012. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34. — 100 пр. 

— [2012-4906 А] УДК 539.21 

5820. Кривий О. Ф. Просторові задачі теорії пружності для кусково-однорід-

ного анізотропного середовища за наявності внутрішніх і міжфазних дефектів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка 

деформів. твердого тіла" / Кривий Олександр Федорович ; НАН України, Ін-т прик-

лад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, [Одес. нац. мор. акад.]. — 

Львів, 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (55 назв). — 100 пр. — [2012-4016 А]

 УДК 539.3 

5821. Лень Є. Г. Основи динамічної багатопараметричної дифрактометрії мо-

нокристалів з дефектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Лень Євген Георгійович ; НАН України, Ін-т 

металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 26—33 (60 назв). — 100 пр. — [2012-6995 А] УДК 539.3:548.4 

5822. Лоза І. А. Гармонічні коливання неоднорідних п'єзокерамічних тіл ци-

ліндричної та сферичної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Лоза Ігор Андрійо-

вич ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстрига-

ча, [Нац. транспорт. ун-т]. — Львів, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(39 назв). — 100 пр. — [2012-6245 А] УДК 539.3 

5823. Мартинюк-Лотоцька І. Ю. Акустооптичні фероїки : (фазові переходи, 

кристалоакустика і кристалооптика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Мартинюк-Лотоцька Ірина 

Юріївна ; Ін-т фіз. оптики. — Львів, 2012. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—25 

(52 назви). — 100 пр. — [2012-5724 А] УДК 539.2 

5824. Сметанкіна Н. В. Нестаціонарні коливання, термопружність і оптиміза-

ція багатошарових пластин та циліндричних оболонок складної форми в плані : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка 

деформів. твердого тіла" / Сметанкіна Наталя Володимирівна ; НАН України, Ін-т 

пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—37 (70 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5283 А] УДК 539.3 

На ступінь кандидата 

5825. Агеєв С. М. Розробка методів оцінки граничного пластичного стану 

товстостінних труб з поверхневими дефектами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Агеєв 

Сергій Михайлович ; Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. — К., 

2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-5485 А] УДК 539.4 

5826. Анпілогов Д. І. Згинальні коливання і деформування циліндричних обо-

лонок з ушкодженнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Анпілогов Дмитро Ігорович ; 

Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-4658 А] УДК 539.3 
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5827. Антоненко Н. М. Розв'язання граничних задач теорії пружності для ша-

руватих середовищ із пружними зв'язками між шарами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Антоненко Ніна Миколаївна ; Донец. нац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — До-

нецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2012-4322 А] УДК 539.3 

5828. Бай О. В. Спектри та властивості нормальних хвиль в анізотропному п'єзо-

кристалічному шарі орторомбічної та тригональної системи : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твер-
дого тіла" / Бай Олексій Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4411 А] 

 УДК 539.3:534.1 

5829. Бергульов А. С. Визначення напруженого стану прямокутних анізотроп-

них пластин в просторовій постановці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Бергульов Ан-

тон Сергійович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 ( 8 назв). — 100 пр. — [2012-4685 А] УДК 539.3 

5830. Бобик М. Ю. Механізми формування наноструктур в аморфних халько-
генідних плівках та методи їх дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Бобик Михайло 

Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 

[ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4700 А] УДК 539.24/.25:620.187 

5831. Бойко З. В. Напружено-деформований стан твердих тіл з урахуванням 

приповерхневої неоднорідності та локальної градієнтності : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Бойко Зоя Василівна ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і матема-
тики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-6750 А] УДК 539.3 

5832. Брухаль М. Б. Напружений стан термочутливих тіл з плоскопаралель-

ними границями за врахування теплообміну випромінюванням : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 

твердого тіла" / Брухаль Мар'ян Богданович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. 

механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7469 А] УДК 539.3 

5833. Василенко О. Г. Оптимальне проектування пластинчато-стержневих 
елементів за кінцевим станом конструкції в умовах корозії : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Василенко Олена 

Григорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", 

[Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—18 (28 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5544 А] 

 УДК 539.3:69 

5834. Васильєва Л. Я. Зв'язані термомеханічні процеси і структурні перетво-

рення в фізично нелінійних циліндричних тілах при осесиметричному імпульсному 
термічному навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Васильєва Лариса Яків-

на ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Су-

хомлинського]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2012-4437 А] УДК 539.3 
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5835. Віра В. В. Оцінювання втомної довговічності тіл з концентраторами на-

пружень на стадіях зародження і росту тріщини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Віра 

Володимир Володимирович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — 

Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-7411 А] УДК 539.421 

5836. Гуда О. В. Коливання та напружено-деформований стан композитних 

пластин середньої товщини з урахуванням контактних взаємодій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твер-

дого тіла" / Гуда Оксана Вікторівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2012. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 120 пр. — [2012-4807 А] УДК 539.3 

5837. Дмитрієва І. В. Напружений стан пружно-пластичної ізотропної оболон-

ки з тріщинами при урахуванні зміцнення матеріалу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Дмитрієва Ірина Василівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4461 А] УДК 539.3 

5838. Довжик М. В. Руйнування матеріалів з близько розташованими взаємо-

діючими паралельними тріщинами при стиску вздовж тріщин : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твер-

дого тіла" / Довжик Михайло Вікторович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Ти-

мошенка. — К., 2012. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-6870 А] УДК 539.3 

5839. Долінська І. Я. Визначення довговічності елементів конструкцій за 

змінних у часі навантажень і високих температур : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Долінська Ірина Ярославівна ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і матема-

тики ім. Я. С. Підстригача, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Кар-

пенка]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-4462 А] УДК 539.37 

5840. Дон Н. Л. Вплив структурних перетворень на енергетичні спектри та 

властивості носіїв заряду у кристалах класу А3
ІІ
 В2

V
 : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектри-

ків" / Дон Наталя Леонідівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Херсон. 

нац. техн. ун-т]. — Ужгород, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

120 пр. — [2012-7244 А] УДК 539.21:621.315.592 

5841. Дубицький О. С. Методика оцінки міцності та залишкової довговічності 

ресори за наявності тріщин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Дубицький Олександр Сергійо-

вич ; Луц. нац. техн. ун-т, [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України]. — Луцьк, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 150 пр. — [2013-0678 А] 

 УДК 539.3 

5842. Зенченков А. В. Напружено-деформований стан анізотропної півплощи-

ни з пружно закріпленою границею при дії нормального навантаження : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка дефор-

мів. твердого тіла" / Зенченков Андрій Вікторович ; НАН України, Ін-т приклад. 

математики і механіки. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-4866 А] УДК 539.3 
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5843. Караш Імад Тома Бане. Конструкційна міцність склопластикових 

оболонок обертання з міжшаровими дефектами структури : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність ма-

шин" / Караш Імад Тома Бане ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2012-6491 А] 

 УДК 539.3 

5844. Козакевич Т. В. Методика дослідження та оптимізації структурного і за-

лишкового напруженого станів сталевих пластин за нагріву рухомими джерелами 

тепла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 

"Механіка деформів. твердого тіла" / Козакевич Тереза Володимирівна ; НАН Украї-

ни, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6187 А] 

 УДК 539.3 

5845. Кузь О. Н. Пружно-пластичний розрахунок елементів конструкцій з 

концентраторами напружень при врахуванні зміцнення та розвантаження : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка дефор-

мів. твердого тіла" / Кузь Ольга Назарівна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Луцьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-7568 А] УДК 539.3 

5846. Лень Т. А. Вплив структурно-морфологічного складу нановуглецевих 

матеріалів з нанотрубками на електротранспортні властивості : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Лень Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2012-6234 А] УДК 539.216 

5847. Мамедов С. О. Фізична природа локального напруження крихкого 

руйнування полікристалічного металу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Мамедов Сергій Олександ-

рович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2012. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2012-7017 А] 

 УДК 539.3 

5848. Міхайлуца О. М. Динаміка двошарових пластин та оболонок з пружни-

ми зв'язками між шарами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Міхайлуца Олена Миколаївна ; 

Запоріз. нац. техн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Запоріжжя, 2012. — 17 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5095 А] 

 УДК 539.3 

5849. Посухов О. С. Інтегрована інформаційно-аналітична система для дослід-

ження дифузії в композиційних матеріалах при радіаційних та механічних наванта-

женнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 

"Фізика приладів, елементів і систем" / Посухов Олександр Сергійович ; Сум. держ. 

ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Суми, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7623 А] УДК 539.219.3 

5850. Саданов Є. В. Польова іонна мікроскопія атомної структури меж і пот-

рійних стиків зерен у металах і сплавах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Саданов Євгеній Вікторо-

вич ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2012. — 19 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2012-5248 А] УДК 539.211 
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5851. Семків М. Я. Розсіювання пружної хвилі на локальній неоднорідності у 

хвилеводі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 

"Механіка деформів. твердого тіла" / Семків Михайло Ярославович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-4382 А] УДК 539.3:534.1 

5852. Соловйов Д. В. Особливості плавлення ліпідів у водних розчинах : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізи-

ка" / Соловйов Дмитро Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4389 А] 

 УДК 539.26:577.352 

5853. Тітенков А. М. Фрактальні аспекти внеску текстури і дефектної струк-

тури в анізотропію фізичних властивостей матеріалів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Тітенков 

Андрій Миколайович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсько-

го". — Одеса, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-5925 А] УДК 539.3:669-176 

5854. Ткаченко В. М. Структура і механічні властивості міді після гвинтової 

екструзії, термічного та деформаційного впливів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ткаченко Вік-

тор Михайлович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2012-6699 А] 

 УДК 539.37/.38 

5855. Фоменко М. В. Однорідні розв'язки задач про рівновагу і коливання 

тришарових ізотропних пластин симетричної будови : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердо-

го тіла" / Фоменко Максим Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5366 А] 

 УДК 539.3:534.1 

5856. Черняк М. С. Термопружний стан тіл з циліндричними або сферичними 

включеннями та тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Черняк Максим Сергійо-

вич ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача 

НАН України. — Львів, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2012-7702 А] УДК 539.3 

5857. Щокотова О. М. Плоскі задачі гладкого та фрикційного контакту для 

пружного клина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Щокотова Ольга Михайлівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ін-т приклад. фізики НАН України]. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-4178 А] УДК 539.3 

5858. Ярема Р. Я. Оцінка міцності та довговічності зубчастих і черв'ячних пе-

редач з урахуванням коригування зачеплення : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Ярема 

Роман Ярославович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Фран-

ка]. — Луцьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-6032 А] УДК 539.3 
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54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь доктора 

5859. Сухарев С. М. Комплекси металів з органічними похідними гідразину в 
спектроскопічних методах аналізу природних і технічних об'єктів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Сухарев Сер-
гій Миколайович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [Держ. вищ. 
навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Одеса, 2012. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 27—34 (56 назв). — 100 пр. — [2012-5314 А] УДК 543.42 

На ступінь кандидата 

5860. Алемасова Н. В. Органічні екстракти як аналітичні форми при екстрак-
ційно-атомно-абсорбційному визначенні слідів металів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Алемасова Наталя 
Віталіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Донец. нац. ун-т]. — Х., 2012. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2012-4647 А] 

 УДК 543.068.53:54.056 
5861. Кінаш Н. І. Синтез та властивості ариловмісних третинних пероксидів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 
хімія" / Кінаш Наталія Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — 
[2012-6180 А] УДК 543.632.545-39 

5862. Петрушина Г. О. 18-молібдодифосфат-аніон — новий аналітичний окис-
но-відновний реагент : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Петрушина Галина Олександрівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гонча-
ра]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (24 назви). 
— 100 пр. — [2012-7318 А] УДК 543.422.3:547.472.2 

5863. Чеброва К. О. Хіміко-аналітичні властивості мультимолекулярних струк-
тур нітрогеновмісних полікатіонів з органічними реагентами та їх моделювання : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / 
Чеброва Катерина Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. 
ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпропетровськ, 2012. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-7367 А] 

 УДК 543.42:543.554 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

5864. Лобода О. А. Квантово-хімічне дослідження електронної будови та нелі-
нійні оптичні властивості порфіринів і фулеренових похідних : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Лобода Олександр 
Андрійович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, [Ін-т колоїд. хімії та 
хімії води ім. А. В. Думанського]. — К., 2012. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 36—39 (29 назв). — 100 пр. — [2012-4031 А] УДК 544.1 

На ступінь кандидата 

5865. Асаула В. М. Мезоморфні композити алканоатів металів з напівпровід-
никовими наночастинками халькогенідів кадмію : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Асаула Віталій Миколайович ; 
НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 2012. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2012-6045 А] УДК 544.25:546.48 

5866. Бондарчук С. В. Електронна будова солей діазонію та механізм реакції 

Меєрвейна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 

"Фіз. хімія" / Бондарчук Сергій Вікторович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (21 назва). — 120 пр. — [2012-4427 А] УДК 544.15+544.182 

5867. Бушкова В. С. Електромагнітні властивості магнієвих і нікелевих нано-

феритів з діамагнітним заміщенням та їх композитів на основі титанату барію : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.24 "Фізика 

колоїд. систем" / Бушкова Віра Степанівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2012-6829 А] УДК 544.77 

5868. Василенко А. П. Вплив геометричного, адсорбційного та хімічного мо-

дифікування високодисперсного нанорозмірного кремнезему на адсорбцію желати-

ну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика 

і хімія поверхні" / Василенко Антон Павлович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні 

ім. О. О. Чуйка. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. 

— [2012-7215 А] УДК 544.723.23 

5869. Веселовський В. Л. Фізико-хімічні властивості змішаних оксидних ката-

лізаторів на основі перехідних металів (Cu, Co, Fe) у селективному окисненні CO в 

присутності H2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Веселовський Володимир Леонідович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2012-6839 А] УДК 544.47 

5870. Власенко Г. С. Міцелярні розчини додецилсульфату натрія та Бридж 35 як 

альтернатива системі вода—1-октанол для дослідження розподілу біологічно актив-

них речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 

"Фіз. хімія" / Власенко Ганна Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 130 пр. — [2012-6437 А]

 УДК 544.722.132 

5871. Гончаров В. В. Фізико-хімічні властивості покриття, одержаного мето-

дом іонної імплантації на поверхні нержавіючої сталі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Гончаров 

Віталій Вікторович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, [Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 120 пр. — [2012-7501 А] УДК 544.72.02 

5872. Гродзюк Г. Я. Спектральні та люмінесцентні властивості квантових точок 

халькогенідів кадмію, стабілізованих поліетиленіміном та гуанідинвмісними денд-

римерами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 

"Фіз. хімія" / Гродзюк Галина Ярославівна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Пи-

саржевського. — К., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—13 (21 назва). — 100 пр. 

— [2012-6464 А] УДК 544.526.2:544.174 

5873. Громадський Д. Г. Високопотужні суперконденсатори на основі порис-

тих вуглецевих матеріалів з оптимізованими електродними складовими : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохі-
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мія" / Громадський Денис Геннадійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-7235 А] УДК 544.653 

5874. Гуральський І. О. Нанооб'єкти зі спіновими переходами: отримання, ор-

ганізація на поверхні та дослідження їх бістабільності оптичними методами : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 

Гуральський Ілля Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. 

— 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 130 пр. — [2012-6112 А] 

 УДК 544.175.03-022.513.2 

5875. Єрмоленко І. Ю. Удосконалення електрохімічного рециклінгу псевдос-

плавів вольфраму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Єрмоленко Ірина Юріївна ; Нац. техн. ун-т "Хар-

ків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-4848 А] УДК 544.6:669.275 

5876. Задерко О. М. Фізико-хімічні властивості активованого вугілля, модифі-

кованого НаІ-, S- та N-вмісними сполуками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Задерко Олександр Миколайович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — [2012-6152 А] УДК 544.02/.03:661.183.2 

5877. Капуш Д. О. Фазові рівноваги в потрійних системах, утворених алюмінієм 

з 3d-металами (Cu, Ni) і металами платинової групи (Ir, Rh, Ru) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Капуш Денис 

Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Фран-

цевича НАН України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 120 пр. — [2012-4480 А] УДК 544.344:546.302 

5878. Касьян О. І. Композиційні аноди ТіxОy/Pt в електролітах хромування на 

основі солей Cr(ІІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Касьян Ольга Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. 

держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4916 А] УДК 544.653.2 

5879. Куделко К. О. Іонообмінні властивості композиційних оксигідратів на 

основі АІ2О3, що містять діоксиди титану, цирконію та олова : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Куделко Катерина 

Олегівна ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-4345 А]

 УДК 544.726:546.112-31 

5880. Лемеш Н. В. Вплив умов гетерогенно-каталітичного синтезу вуглецевих 

нанотрубок з етилену на їх фізико-хімічні властивості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.15 "Хім. кінетика і каталіз" / Лемеш На-

талія Вікторівна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — К., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2012-5691 А] 

 УДК 544.4:546.172.5 

5881. Муха Ю. П. Особливості взаємодії наночастинок срібла та золота з трип-

тофаном і родаміном 6Ж на поверхні кремнезему : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Муха Юлія Пет-

рівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2012. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (24 назви). — 100 пр. — [2012-7602 А] 

 УДК 544.7:546.57/.59 
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5882. Одарюк І. Д. Активація молекулярного кисню фенолами у водному се-

редовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 

"Фіз. хімія" / Одарюк Іван Дмитрович ; НАН України, Ін-т фіз.-органіч. хімії і вугле-

хімії ім. Л. М. Литвиненка, [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—19. — 100 пр. — [2012-5124 А] УДК 544.433.3 

5883. Потапенко О. В. Електрохімічні характеристики систем "оксидний елект-

родний матеріал (LiMn2O4, LiV3O8, TiO2 ) сіль-сольватний електроліт" : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Потапен-

ко Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вер-

надського, [Міжвідомче від-ня електрохім. енергетики]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4573 А] УДК 544.6.018.4 

5884. Сакун Т. М. Релаксаційні процеси у високозбуджених станах молекул 

барвників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.17 

"Хім. фізика, фізика горіння та вибуху" / Сакун Тетяна Миколаївна ; Одес. нац. ун-т 

ім. Іллі Мечникова, [Нац. авіац. ун-т]. — Одеса, 2012. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6647 А] УДК 544.52 

5885. Сафонова В. В. Фізико-хімічні властивості фосфатів перехідних металів 

з нанесеними Pt або Pd та їх активність в реакціях окиснення Н2 та СО : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Сафонова 

Вікторія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7096 А] 

 УДК 544.47+544.478.34 

5886. Синельнікова А. В. Розробка біосорбційної технології глибокого вилу-

чення поверхнево-активних і ароматичних речовин зі стічних вод : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищен-

ня" / Синельнікова Анна Вікторівна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води 

ім. А. В. Думанського. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-4385 А] УДК 544.723:628.31 

5887. Солтис Л. М. Фізико-хімічні трибоконтактні явища на мікрошорстких 

поверхнях полімерного композиту та металу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Солтис Любов Михай-

лівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 

2012. — 30 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (33 назви). — 100 пр. — 

[2012-6680 А] УДК 544.7 

5888. Теребінська М. І. Квантовохімічне моделювання адсорбції кисню, води 

та піридоксину на поверхні силіцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Теребінська Марія Іванівна ; 

НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2012-7351 А] УДК 544.723:544.18 

5889. Хавунко О. Ю. В'язко-пружні та динамічні властивості полістирену у 

розчинах і розплавах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Хавунко Оксана Юліанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України]. — 

Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-7762 А] УДК 544.777 

5890. Черній М. О. Рідиннофазне окиснення октену-1 гідропероксидом трет-

бутилу в присутності МоВ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Черній Марія Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
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Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4626 А] 

 УДК 544.146.5:547.313:546.77 

5891. Шамжи М. В. В-, Al-, Ga- та Fe-вмісні германосилікатні екстрашироко-

пористі цеоліти типу UTL: синтез, структура та каталітичні властивості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Шамжи 

Марія Володимирівна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — К., 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6354 А]

 УДК 544.473:549.67 

5892. Шашкова Т. К. Каталітичні властивості композитів на основі діоксиду 

цирконію та оксидів перехідних металів (Cu, Co, Ni) в реакціях окиснення метану : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.15 "Хім. кіне-

тика і каталіз" / Шашкова Тетяна Костянтинівна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії 

ім. Л. В. Писаржевського. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-4150 А] УДК 544.452+544.47 

5893. Шевчук М. О. Кристалохімія і термодинаміка точкових дефектів у напі-

впровідникових кристалах самарій моносульфіду та його аналогів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / Шев-

чук Мирослава Олегівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 

Івано-Франківськ, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22. — 100 пр. — 

[2012-5426 А] УДК 544.22.022.384.2 

5894. Юзькова В. Д. Вплив різних видів адсорбції на виникнення монотонної 

та коливної нестійкостей стаціонарних станів у фізико-хімічних системах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Юзько-

ва Валентина Дмитрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4182 А]

 УДК 544.6.018:544.3.032 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь доктора 

5895. Колотілов С. В. Вплив хімічної і кристалічної будови на магнітні і сорб-

ційні властивості мікропористих мультиспінових систем на основі поліядерних комп-

лексів іонів 3d металів та їх нанорозмірних оксидів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра хім наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" ; 02.00.04 "Фіз. хімія" / 

Колотілов Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржев-

ського. — К., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—33 (68 назв). — 100 пр. — 

[2012-6390 А] УДК 546.3:544.2 

5896. Трунова О. К. Біологічно активні комплекси етилендиаміндиянтарної 

кислоти з 3-D металами : (синтез, будова, властивості) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Трунова Олена Костян-

тинівна ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 

2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (50 назв). — 100 пр. — [2012-7758 А]

 УДК 546.7 

На ступінь кандидата 

5897. Демчина М. Є. Фазові рівноваги, кристалічні структури та деякі фізичні 

властивості сполук у системах {Tb, Dy}-{Mn, Fe, Ag}-In та споріднених : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / 
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Демчина Марта Євгеніївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4818 А] 

 УДК 546.3 

5898. Зубар О. В. Синтез і люмінесцентні властивості фосфатів кальцію, акти-

вованих іонами лантанідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Зубар Олена Володимирівна ; НАН України, 

Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-4874 А] УДК 546.41'185 

5899. Латаєва А. В. Сорбційно-атомно-абсорбційне визначення важких мета-

лів у природних водах з високою мінералізацією : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Латаєва Анна Володимирів-

на ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [ДУ "Укр. НДІ мед. реабіліта-

ції та курортології МОЗ України", Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овчаренка]. — Оде-

са, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5010 А]

 УДК 546.4:544.723:615.327 

5900. Малінкін С. О. Олігоядерні координаційні сполуки міді(ІІ), нікелю(ІІ) та 

цинку(ІІ) на основі асиметричних 3,5-заміщених 1Н-піразолів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Малінкін 

Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 130 пр. — [2012-4231 А] УДК 546-386 

5901. Полунін Р. А. Структура, сорбційні та магнітні властивості пористих 

координаційних полімерів на основі поліядерних комплексів 3d металів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / 

Полунін Руслан Анатолійович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. 

— К., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—14 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5190 А]

 УДК 546.3.03 

5902. Токайчук І. В. Системи Нf—Ga—{Si,Ge,Sn,Sb}: фазові рівноваги та крис-

талічні структури сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Токайчук Ірина Володимирівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2012-7692 А] УДК 546 

5903. Туровська Л. В. Точкові дефекти та фізико-хімічні властивості кристалів 

у системах Pb-Ga (In, Tl)-Te, Pb-Sb (Bi)-Te, Pb-Cr (Co, Ni)-Te : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / Туровсь-

ка Лілія Вадимівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2012-6343 А]

 УДК 546.815:549.25 

5904. Чигорін Е. М. Різнометалічні комплекси M/Fe (M = Mn, Co, Cu, Zn) з N- TA 

N,O-донорними лігандами: синтез, будова та властивості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Чигорін Едуард 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 130 пр. — [2012-7163 А] УДК 546.7 

5905. Шевчук М. В. Фазові рівноваги, області склоутворення і властивості 

проміжних фаз у системах AgGaS2 + Ge(Sn)Se2 <=> AgGaSe2 + Ge(Sn)S2 : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / 

Шевчук Микола Вікторович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Волин. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) та в 

тексті. — 100 пр. — [2012-6002 А] УДК 546.22/.24:544.344 
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5906. Шульга С. В. Метал-промотовані реакції синтезу та модифікації клатро-

хелатів заліза (ІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім.  наук : 

[спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Шульга Сергій Володимирович ; НАН України, 

Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6356 А] УДК 546.72:542.913 

5907. Яцкін М. М. Синтез, будова та властивості різнометалічних фосфатів на 

основі лужних, дво- і тривалентних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Яцкін Михайло Михайлович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7716 А] УДК 546.18 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 

5908. Грозав А. М. Синтез і властивості 4-хлоро-5-формілімідазолів та їх похід-

них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Орга-

ніч. хімія" / Грозав Аліна Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 

Буковин. держ. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — Чернівці, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-7234 А] 

 УДК 547.781 

5909. Корягін А. Г. Синтез та властивості олігомерів та полімерів з викорис-

танням фурфурилгліцидного етеру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Корягін Андрій Генна-

дійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Нац. техн. ун-т "Хар-

ків. політехн. ін-т"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-5664 А] УДК 547.222:667.633.26 

5910. Лебідь О. С. Реакції переамінування 1-алкіл-3-(алкіл)амінопірол-2,5-діонів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 

хімія" / Лебідь Олег Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — 

Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-6991 А] УДК 547.466.7 

5911. Лозинський О. О. Хромони, анельовані по зв'язку С(7)-С(8) α-піроновим 

[гетеро]циклом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 

"Органіч. хімія" / Лозинський Олег Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2012. — 19 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-6247 А]

 УДК 547.814.5+547.816 

5912. Марічев К. О. Синтез і властивості нових типів карбеноїдів азольного 

ряду. Макроциклічні і полімерні системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Марічев Костянтин Олександро-

вич ; НАН України, Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — До-

нецьк, 2012. — 24 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — 

[2012-5723 А] УДК 547.15+547.78 

5913. Михайличенко О. М. Синтез, будова та реакційна здатність N-сульфо-

нілзаміщених 1,4-хінонімінів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Михайличенко Оксана Миколаївна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Донбас. держ. машинобуд. акад.]. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. 

— [2012-5086 А] УДК 547.567 
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5914. Остапчук Є. М. Триметилсилілхлорид в реакції Біджинеллі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / 

Остапчук Євген Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5804 А]

 УДК 547.854'1+547.1'128 

5915. Сипченко В. В. Взаємодія похідних 1-[2-(бромометил)феніл]метанону з 

амінами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 

"Органіч. хімія" / Сипченко Володимир Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : табл., схеми. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5880 А] УДК 547.833+547.759 

5916. Толкунов А. С. Гетероанельовані 1,2-діазепіни і 1,2-діазоцини. Синтез і 

властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 

"Органіч. хімія" / Толкунов Андрій Сергійович ; НАН України, Ін-т фіз.-органіч. 

хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2012. — 23 с. : схеми. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2012-6701 А] УДК 547.575 

5917. Туров К. В. Синтез і властивості нових ди- та трифункціональнозаміщених 

1,3-тіазолів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 

"Біоорганіч. хімія" / Туров Костянтин Володимирович ; НАН України, Ін-т біоорга-

ніч. хімії та нафтохімії. — К., 2012. — 20 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 120 пр. — [2012-5938 А] УДК 547.77/.78 

5918. Фарат О. К. Реакції заміщених 2-спіро-піримідин-4-онів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Фарат 

Олег Костянтинович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — 

Дніпропетровськ, 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-5357 А] УДК 547.856 

5919. Хомутник Я. Я. Імідоїлфосфонати та імінокарбоксилати в синтезі похід-

них амінофосфонових та амінокарбонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.08 "Хімія елементоорганіч. сполук" / Хомут-

ник Ярослав Ярославович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7696 А]

 УДК 547.39+547.49 

5920. Хом'як С. В. Синтез та властивості N-, S-вмісних гетероциклів з 2,6-ди-

трет-бутилфенольним фрагментом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Хом'як Семен Володимирович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2012-5964 А] УДК 547.56 

5921. Черниш Л. В. Синтез, структурні особливості та реакційна здатність по-

лімантанів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 

"Органіч. хімія" / Черниш Леся Валеріївна ; НАН України, Ін-т органіч. хімії, [Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл., схеми. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4119 А] УДК 547.5 

5922. Шинкаренко П. Є. Синтез гетероциклів з остовом 2H-1-бензопірану 

шляхом рециклізації похідних 2-імінокумарин-3-карбонових кислот : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Шинка-

ренко Павло Євгенович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. фармац. ун-т М-ва 

охорони здоров'я України]. — Х., 2012. — 19 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 14—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-5434 А] УДК 547.7.057 
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5923. Щербак О. М. Протимікробна активність та біологічна дія похідних 

4Н-піридо[4',3':5,6]пірано[2,3-d]піримідину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Щербак Ольга Миколаївна ; Держ. 

установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук 

України". — Х., 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17— 22 (19 назв). — 100 пр. — 

[2012-4175 А] УДК 547.828:615.28 

549 Мінералогія. Спеціальне мінералознавство 

На ступінь кандидата 

5924. Беспояско Т. В. Технологічна мінералогія відходів збагачення гематито-

вих руд Криворізького басейну : (на прикл. хвостосховища шахти "Північна" ім. В. А. Ва-

лявка) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.20 

"Мінералогія, кристалографія" / Беспояско Тетяна Василівна ; НАН Укравїни, Ін-т 

геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка, [ДВНЗ "Криворіз. нац. 

ун-т"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-6059 А] УДК 549:553.312](477.63) 

5925. Нестеренко Т. П. Технологічна мінералогія шламів Криворізького мета-

лургійного комбінату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

[спец.] 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / Нестеренко Тетяна Петрівна ; НАН 

України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка, [ДВНЗ 

"Криворіз. нац. ун-т"]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2012-4312 А] УДК 549:622.794.3](477.63-21) 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь доктора 

5926. Вижва З. О. Теорія та методологія статистичного моделювання випадко-

вих процесів та полів у задачах геофізичного моніторингу навколишнього середови-

ща : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 

"Геофізика" / Вижва Зоя Олександрівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Суб-

ботіна, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 30—34 (54 назви). — 100 пр. — [2012-5549 А] УДК 550.3:502.175 

На ступінь кандидата 

5927. Бугаєнко І. В. Тривимірна Р-швидкісна модель мантії Середземномор'я : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізи-

ка" / Бугаєнко Ігор Валентинович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. 

— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-5531 А] УДК 550.3(292.46) 

5928. Бурмака В. П. Квазіперіодичні та хвильові збурення в іоносфері: резуль-

тати спостережень методом некогерентного розсіяння : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Бурмака Віктор 

Петрович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, [Ін-т 

іоносфери НАН і МОНмолодьспорту України]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 13—16 (28 назв). — 100 пр. — [2012-7471 А] УДК 550.388.2 
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5929. Герасименко О. О. Нейромережеве моделювання часів пробігу сейсміч-
них хвиль для вивчення глибинної будови платформної частини України та Чорно-
морського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук  : 
[спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Герасименко Ольга Олексіївна ; НАН України, Ін-т 
геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 
(16 назв). — 100 пр. — [2012-5572 А] УДК 550.344.094.6(477) 

5930. Кушнір А. М. Електропровідність сейсмоактивних платформних регіонів 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 
"Геофізика" / Кушнір Антон Миколайович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Суб-
ботіна. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 
100 пр. — [2012-5684 А] УДК 550.372 

550.4 Геохімія 

На ступінь кандидата 

5931. Мохонько В. І. Геохімія процесів карстоутворення в умовах техногенно-
го забруднення підземних вод : (на прикл. геол. структур Сіверськодонец. рівнини) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.02 "Геохімія" / 
Мохонько Вікторія Іванівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутво-
рення ім. М. П. Семененка, [Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова, Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2012-4309 А] УДК 550.461:551.435.82](477.61) 

550.8 Прикладна геологія та геофізика.  

Геологічні пошуки та розвідка 

На ступінь доктора 

5932. Логвінов І. М. Геоелектричні характеристики земної кори і мантії пів-
денного заходу Східноєвропейської платформи і Карпат : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Логвінов Ігор Михайло-
вич ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2012. — 42 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 35—38 (44 назви). — 100 пр. — [2012-5700 А] 

 УДК 550.837(234.421.1) 
5933. Миронцов М. Л. Апаратурно-методичний комплекс електричного та ін-

дукційного каротажу для дослідження складнопобудованих геологічних розрізів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофі-
зика" / Миронцов Микита Леонідович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Суббо-
тіна. — К., 2012. — 33 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 28—30 (36 назв). — 
100 пр. — [2012-5737 А] УДК 550.832 

5934. Пігулевський П. Г. Будова та мінерагенія земної кори і верхньої мантії 
східної частини Українського щита за результатами комплексних геолого-геофізич-
них досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.22 
"Геофізика" / Пігулевський Петро Гнатович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). — 100 пр. — [2012-5825 А]
 УДК 550.83(477.62/.64) 

На ступінь кандидата 

5935. Габльовський Б. Б. Просторова інтегральна геолого-геофізична модель 
північно-західної частини шельфу Чорного моря для уточнення особливостей геоло-
гічної будови та перспектив нафтогазоносності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Габльовський Богдан Богда-
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нович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2012. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4443 А]
 УДК 550.8:553.9](210.5:262.5) 

5936. Кетов А. Ю. Ядерно-геофізичні свердловинні визначення розширеної 

сукупності петрофізичних параметрів піщано-глинистих ґрунтів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Кетов Андрій 

Юрійович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2012. — 24 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5637 А] УДК 550.832.5 

5937. Мостовий В. С. Моделі систем моніторингу геофізичних полів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / 

Мостовий Василь Сергійович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — 

К., 2012. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (29 назв). — 100 пр. — [2012-5759 А] 

 УДК 550.834 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  

Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.1 Загальна будова Землі 

На ступінь кандидата 

5938. Василенко Є. В. Характеристики весняного водопілля правобережних 

приток р. Прип'ять в сучасних кліматичних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохі-

мія" / Василенко Євгенія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. н.-д. 

гідрометеорол. ін-т МНС України та НАН України]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5543 А] УДК 551.166.047(282.247.322) 

551.2/.3 Геодинаміка 

На ступінь кандидата 

5939. Віхоть Ю. М. Еволюція палеонапружень північно-західної частини Ски-

бового покрову Українських Карпат та Внутрішньої зони передового прогину в зв'язку 

з прогнозуванням пошуків родовищ вуглеводнів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Віхоть Юрій Михайлович ; 

НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5554 А] УДК 551.24.03(477.8) 

5940. Мичак С. В. Етапи деформації центральної частини Інгульського мегаб-

локу Українського щита за тектонофізичними даними : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Мичак Сергій Володи-

мирович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2012. — 18 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5743 А] УДК 551.24.055 

5941. Муровська Г. В. Поля напружень та деформаційні режими Західного 

Гірського Криму на альпійському етапі тектогенезу за тектонофізичними даними : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізи-

ка" / Муровська Ганна Валеріївна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. 

— К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6298 А]

 УДК 551.24(477.75) 

5942. Сергієнко Р. М. Активізація геодинамічних процесів в породах серед-

нього карбону східної частини Донбасу при закритті вугільних шахт : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.16 "Геологія твердих горю-
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чих копалин" / Сергієнко Радій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", 

[Донбас. держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5261 А] УДК 551.242.1:622.32](477.6) 

551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі 

На ступінь кандидата 

5943. Харченко О. М. Геоморфологічний аналіз районів видобутку вуглевод-
нів : (екол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.04 "Геоморфологія та палеогеографія" / Харченко Олена Миколаївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—20. — 120 пр. — [2012-5375 А] УДК 551.4:622.3 

551.46 Океанологія. Підводна топографія. Дно океану 

На ступінь доктора 

5944. Горячкін Ю. М. Мінливість рівня Чорного моря : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.08 "Океанологія" / Горячкін Юрій 
Миколайович ; НАН України, Мор. гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 2012. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (35 назв). — 100 пр. — [2012-6457 А] 

 УДК 551.465(262.5) 

На ступінь кандидата 

5945. Варенік А. В. Вплив неорганічних сполук азоту атмосферних опадів на 
поверхневий шар вод Чорного моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.08 "Океанологія" / Варенік Алла Валеріївна ; Мор. гідро-
фіз. ін-т НАН України, [Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т М-ва України з питань надзв. 
ситуацій]. — Севастополь, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). 
— 100 пр. — [2012-5542 А] УДК 551.465(262.5) 

5946. Мартинов О. В. Оптичні методи і прилади для оперативного контролю 
вмісту хлорофілу в водах Світового океану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 
речовин" / Мартинов Олег Вікторович ; НАН України, Мор. гідрофіз. ін-т. — Севасто-
поль, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2012-5060 А]
 УДК 551.46.08 

5947. Мізюк А. І. Розвиток ретроспективного аналізу гідрофізичних полів Чор-
ного моря за допомогою асиміляції в моделях вимірювань температури і солоності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофі-
зика" / Мізюк Артем Ігорович ; НАН України, Мор. гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 
2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5745 А] 

 УДК 551.465(262.5) 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 

5948. Артеменко І. Г. Особливості прогнозування регіональних кліматичних 
змін на основі аналізу матеріалів ДЗЗ та енергомасообміну в геосистемах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. 
дослідж." / Артеменко Ігор Геннадійович ; НАН України, Держ. установа "Наук. 
центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". — К., 2012. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 110 пр. — [2012-7450 А] 

 УДК 551.588.7:502.3 
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5949. Луньов Є. Г. Вдосконалення каналів контролю поля атмосферного тиску 

для поверхневих дрейфуючих буїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речо-

вин" / Луньов Євген Геннадійович ; НАН України, Мор. гідрофіз. ін-т. — Севасто-

поль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2012-5032 А]

 УДК 551.508.4 

551.7/.8 Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь доктора 

5950. Костенко М. М. Геологічна будова, магматизм та геодинаміка докемб-

рію західної частини Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

геол. наук : [спец.] 04.00.01"Заг. та регіон. геологія" / Костенко Микола Михайло-

вич ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—38 (44 назви). — 100 пр. — [2012-6200 А] УДК 551.71/.72:551.24](477) 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь доктора 

5951. Шумлянський Л. В. Петрологія та геохронологія породних комплексів 

Північно-Західного району Українського щита та його західного схилу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.08 "Петрологія" / Шум-

лянський Леонід Владиславович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоут-

ворення ім. М. П. Семененка. — К., 2012. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—31 (63 назви). 

— 100 пр. — [2012-6019 А] УДК 552+550.42](477) 

На ступінь кандидата 

5952. Гаценко В. О. Петрологія високотитанистих метабазитів та апобазитових 

метасоматитів Чемерпільської структури Голованівської шовної зони : (Укр. щит) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.08 "Петроло-

гія" / Гаценко Віра Олексіївна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутво-

рення ім. М. П. Семененка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-4290 А] УДК 552.4(477.65) 

5953. Коновал Н. М. Петрологія гранітоїдів кіровоградського та новоукраїнсь-

кого комплексів : (центр. частина Укр. щита) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.08 "Петрологія" / Коновал Наталія Михайлівна ; 

НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. — К., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2012-6195 А] УДК 552.4(477) 

5954. Мороз М. В. Літологія верхньоюрських відкладів Зовнішньої зони Пе-

редкарпатського прогину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

[спец.] 04.00.21 "Літологія" / Мороз Марта Василівна ; НАН України, Ін-т геології і 

геохімії горючих копалин. — Львів, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 

100 пр. — [2012-6556 А] УДК 552.5:551.762.3](477.8) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.3/.4 Рудні родовища. Металоносні родовища корисних копалин 

На ступінь кандидата 

5955. Бочевар Р. О. Геолого-економічна оцінка комплексних руд Капітанівсь-

кого рудного поля : (Голованів. шовна зона) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. геол. наук : [спец.] 04.00.19 "Екон. геологія" / Бочевар Руслана Олександрівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-4430 А] УДК 553.3.041 

5956. Шестаков О. Ю. Золото та його елементи-супутники в корі вивітрюван-

ня родовищ золота Юріївське та Балка Широка : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.21 "Літологія" / Шестаков Олег Юрійович ; 

НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-4165 А] УДК 553.411:551.311.231](477) 

553.9 Родовища вуглецевих порід. Родовища вуглеводнів 

На ступінь доктора 

5957. Гладун В. В. Основні критерії прогнозування нафти і газу Східного газо-

нафтоносного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. 

наук : [спец.] 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Гладун Василь Васильович ; НАН 

України, Ін-т геол. наук. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—32 (49 назв). — 

100 пр. — [2012-6096 А] УДК 553.98(477.5) 

На ступінь кандидата 

5958. Криницька М. В. Літолого-фаціальні умови накопичення покладів бурш-

тину в межах північно-західного схилу Українського щита : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.21 "Літологія" / Криницька Марія 

Василівна ; НАН України, Ін-т геол. наук, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-5673 А]

 УДК 553.99:551.78](477) 

5959. Толкунов А. А. Геолого-економічна оцінка та інвестиційна привабли-

вість нафтогазоперспективних об'єктів східної частини українського сектору Чорно-

го моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.19 

"Екон. геологія" / Толкунов Андрій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-7672 А] УДК 553.98.041(477-11:262.5) 

5960. Шабельніков С. І. Закономірності розвитку і прогноз малоамплітудних 

тектонічних розривів вугільних пластів Краснодонського вугленосного району : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.16 "Геологія 

твердих горючих копалин" / Шабельніков Сергій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Нац. гірн. ун-т", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5413 А] 

 УДК 553.94:551.24.05](477.6) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь доктора 

5961. Шакірзанова Ж. Р. Наукове обґрунтування методу територіального дов-

гострокового прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопіл-

ля та його практична реалізація у межах рівнинної території України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. 

ресурси, гідрохімія" / Шакірзанова Жаннетта Рашидівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Одес. держ. екол. ун-т]. — К., 2012. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—40. 

— 100 пр. — [2012-5988 А] УДК 556.166(477) 
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На ступінь кандидата 

5962. Багаєв А. В. Тривимірна гідрофізична модель транспорту й трансформа-
ції антропогенного стійкого хлорорганічного забруднення на шельфі Чорного моря : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофі-
зика" / Багаєв Андрій Володимирович ; НАН України, Мор. гідрофіз. ін-т. — Севас-
тополь, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5500 А]
 УДК 556.114.6(262.5) 

5963. Гончар О. М. Оцінка гідрохімічного режиму та якості поверхневих вод 
басейну Дністра на території України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Гончар 
Олеся Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-4791 А] 

 УДК 556.531.4(282.247.314:477) 
5964. Костенюк Л. В. Закономірності руслоформування у річковій системі 

Верхнього Пруту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук  : 
[спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Костенюк Людмила 
Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2012-4965 А] УДК 556.537(477.85) 

5965. Пасічник М. Д. Геогідроморфологічний аналіз територіальної структури 
днищ долин основних річок Чернівецької області : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохі-
мія" / Пасічник Микола Дмитрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-5152 А]
 УДК 556.537:551.435.13](477.85) 

56 Палеонтологія 

На ступінь доктора 

5966. Сіренко О. А. Паліностратиграфія континентальних верхньопліоцено-
вих-нижньонеоплейстоценових відкладів південної частини Східно-Європейської 
платформи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.09 
"Палеонтологія і стратиграфія" / Сіренко Олена Ананіївна ; НАН України, Ін-т геол. 
наук. — К., 2012. — 43 с. + 2 арк. табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (46 назв). — 120 пр. — 
[2012-5273 А] УДК 561:581.33]:551.782.2/551.791(477) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь доктора 

5967. Куйбіда В. В. Розвиток природознавства на теренах України в ХVІІ — на 
початку ХХІ ст.: витоки, еволюція народної і наукової термінології : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 
Куйбіда Віктор Віталійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. 
пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 
47 с. : іл. — Бібліогр.: с. 41—45 (58 назв). — 100 пр. — [2012-6220 А] 

 УДК 001.4:57.081.1(477)"16/20" 
5968. Нардід О. А. Внутрішньо- і міжмолекулярні взаємодії та їх роль у кріо-

пошкодженні й кріозахисті біологічних структур : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Нардід Олег Анатолійович ; 
НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2012. — 42 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—39 (84 назви). — 100 пр. — [2012-7051 А] УДК 57.086.13:577.322 
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На ступінь кандидата 

5969. Трускавецька І. Я. Розвиток біологічної науки в Україні (друга полови-

на ХІХ — початок ХХ ст.): соціально-економічний та антропологічний виміри : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки 

й техніки" / Трускавецька Ірина Ярославівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. 

пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 

23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7675 А]

 УДК 57(477)"18/19" 

572 Aнтропологія 

На ступінь кандидата 

5970. Маліков В. В. Звичаєво-правовий інститут наймитування в українській 

етнокультурі другої половини ХІХ — початку ХХ століть : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Маліков Василь Володи-

мирович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-

ського. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-2459] УДК 572.925(477)"18/19":340.141 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

5971. Юнев О. О. Антропогенна евтрофікація Чорного моря: кількісна оцінка, 

механізми, роль у розподілі органічної речовини за основними трофічними ланцюга-

ми в пелагіалі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.17 

"Гідробіологія" / Юнев Олег Олексійович ; НАН України, Ін-т біології півд. морів 

О. О. Ковалевського. — Севастополь, 2012. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 

(41 назва). — 100 пр. — [2012-6359 А] УДК 574.583(262.5) 

На ступінь кандидата 

5972. Альошкіна У. М. Екосистеми міста Києва: класифікація, порівняльна 
характеристика та охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Альошкіна Уляна Михайлівна ; М-во екол. та природ. 
ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. [Ін-т ботаніки 
ім. М. Г. Холодного НАН України]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (27 назв). — 100 пр. — [2012-6043 А] 

 УДК 574.4(477-25) 
5973. Гнатюк В. В. Стан екосистем рекреакційної зони національного природ-

ного парку "Подільські Товтри" за умов антропогенного навантаження : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Гнатюк 
Віталій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6449 А] 

 УДК 574.2:379.8.095](477.43) 
5974. Гончарова М. Т. Морфофізіологічні та цитогенетичні зміни у комарів-

дзвінців Chironomus riparius Meigen за дії антропогенних чинників : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Гончарова 
Марія Тимофіївна ; НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5579 А] УДК 574.587:595.771 

5975. Довганич Н. В. Екологічна оцінка біогеоценозів в умовах техногенного 
впливу Бурштинської теплоелектростанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Довганич Наталія Василівна ; Дніпро-
петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — 
Дніпропетровськ, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — 
[2012-6129 А] УДК 574.4:504.5:621.311(477.86) 

5976. Зароченцева О. Д. Продуктивність лісових екосистем у мікрокосмах під 
впливом аклімаційних чинників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Зароченцева Оксана Дмитрівна ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-6482 А] УДК 574.4:630*2 
5977. Кречківська Г. В. Екосистеми відвалів Бориславського озокеритового 

родовища: характеристика, біота, рекультивація : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кречківська Галина Володи-

мирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара [Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-4978 А] УДК 574.047:553.986](477.83) 

5978. Тищенко Д. Д. Еколого-біологічна стійкість рослин роду Cotoneaster 

Medik. до забруднення сполуками сірки, азоту та свинцю мегаполіса Дніпропетровська : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 
Тищенко Діана Дмитрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — 

[2012-7118 А] УДК 574.2:582.711.712 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь доктора 
5979. Гречаніна Ю. Б. Вивчення впливу поліморфізмів мтДНК та поліморф-

них варіантів генів С677Т MTHFR, A66G MTRR на клінічні прояви мітохондріаль-

них дисфункцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.15 

"Генетика" / Гречаніна Юлія Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. 
мед. ун-т, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Одеса, 2012. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—42 (54 назви). — 100 пр. — [2012-4799 А] УДК 575.116.4:616-076.4-092 

5980. Макух Г. В. Мутації, що успадковуються як генетичний тягар: частота, 

фенотипові асоціації, діагностика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 
наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Макух Галина Василівна ; Держ. установа "Нац. 

наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України", [ДУ "Ін-т спадк. патоло-

гії НАМН України"]. — К., 2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (57 назв). 

— 100 пр. — [2012-5051 А] УДК 575.224.2:616-056.7 
5981. Федота О. М. Генодерматози в дослідженні проблем генетичної безпеки 

людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 

"Генетика" / Федота Олена Михайлівна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. 

медицини Нац. акад. мед. наук України", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 

2012. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (44 назви). — 100 пр. — [2012-3893 А]
 УДК 575.222.5:616.5 

На ступінь кандидата 

5982. Білоусов О. О. Мутації генів miniature та dusky та їх вплив на матурацію 

крила Drosophila melanogaster : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Білоусов Олексій Олегович ; НАН України, Ін-т 

клітин. біології і генет. інженерії [та ін.]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(4 назви). — 100 пр. — [2012-7207 А] УДК 575.224 



   

 
271 

5983. Джус П. П. Видоспецифічність дестабілізації каріотипів сільськогоспо-
дарських тварин за радіаційного та інфекційного впливу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Джус Павліна Петрівна ; 
НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Нац. ун-т біоресурсів і приро-
докористування України Кабінету Міністрів України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-6121 А] 

 УДК 575.224.4:636.4:614.876 
5984. Кир'яченко С. П. Молекулярно-генетичні маркери ризику розвитку важкої 

перинатальної патології у новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Кир'яченко Світлана Петрівна ; Нац. 
акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини", [Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2012-4925 А] УДК 575.2:618.33 

5985. Кухтіна К. В. Використання спадкового поліморфізму в системі генетич-
ного моніторингу племінних ресурсів коней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Кухтіна Катерина Василівна ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. 
обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 130 пр. — [2012-5681 А]
 УДК 636.1.082:575.17 

5986. Радіонов Д. Б. Генетичний поліморфізм і часова динаміка генетичної 
структури природних популяцій Drosophila melanogaster України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Радіонов Денис 
Борисович ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук 
України", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К. 2012. — 24 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 20—22 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5214 А] УДК 575.224.2:595.773.4 

5987. Рішко В. М. Гени, задіяні у функціонуванні нервової системи Drosophila 
melanogaster, як модифікатори мутантного дистрофінового та дистрогліканового 
фенотипу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 
"Генетика" / Рішко Валентина Миронівна ; НАН України, Ін-т клітин. біології та 
генет. інженерії, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6630 А] УДК 575.224:595.77 

5988. Талан О. О. Цитогенетичні показники при спонтанному та радіаційно-
індукованому соматичному хромосомному мутагенезі в осіб різного віку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Талан 
Оксана Олексіївна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. 
мед. наук України". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 
— 120 пр. — [2012-5912 А] УДК 575.224:576.316:614.876 

5989. Чеботар Г. О. Алелі генів короткостебловості Rht8, Rht-B1, Rht-D1, не-
чутливості до фотоперіоду Ppd-D1 м'якої пшениці та їх ефекти на агрономічні озна-
ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Гене-
тика" / Чеботар Галина Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-
генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення. — Одеса, 2012. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (38 назв). — 100 пр. — [2012-7154 А]
 УДК 575.113.2:633.11 

5990. Шостак Л. В. Генетичний поліморфізм російського осетра : (Acipenser 
gueldenstaedtii) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 
"Генетика" / Шостак Людмила Владиславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
розведення і генетики тварин, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та 
продовольства України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5449 А] УДК 575.22:597.423 
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576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь доктора 

5991. Парфенюк А. І. Формування грибного фітопатогенного фону в агрофі-
тоценозах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 
"Екологія" / Парфенюк Алла Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроеко-
логії і природокористування. — К., 2012. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 24—31 (66 назв). — 100 пр. — [2012-7313 А] УДК 576.3:581.2 

5992. Страшнюк В. Ю. Структурно-функціональні характеристики політен-
них хромосом і прояви кількісних ознак у Drosophila melanogaster Meig. : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Страшнюк 
Володимир Юрійович ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. 
мед. наук України", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2012. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (49 назв). — 100 пр. — [2012-5305 А] УДК 576.316 

На ступінь кандидата 

5993. Дергай О. В. Ідентифікація і характеристика взаємодій латентного мембран-
ного білка 2а (LMP2A) вірусу Епштейна-Барр з білками апарату ендоцитозу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. 
біологія" / Дергай Олександр Васильвич ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і 
генетики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — [2012-6859 А] УДК 576.342:578.23 

577 Maтеріальні основи життя. Біохімія.  

Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 

5994. Кіямова Р. Г. Пухлиноасоційовані антигени як потенційні маркери злоя-
кісних новоутворень людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 
наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Кіямова Рамзія Галлямівна ; НАН 
України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2012. — 40 с. : іл. табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (37 назв). — 1 10 пр. — [2012-7542 А] УДК 577.2 

5995. Нікітченко Ю. В. Прооксидантно-антиоксидантна система в процесах 
старіння та експериментальні підходи до її корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Нікітченко Юрій Вікторович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 29—35 (48 назв). — 100 пр. — [2012-5782 А] УДК 577.24 

5996. Осташ Б. О. Комбінаторний біосинтез нових антибіотиків у актиноміце-
тів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Моле-
куляр. генетика" / Осташ Богдан Омелянович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біоло-
гії і генетики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — 
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5997. Телегєєв Г. Д. Мієлопроліферативні захворювання: молекулярний пато-
генез та діагностика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Телегєєв Геннадій Дмитрович ; НАН Украї-
ни, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
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На ступінь кандидата 

5998. Архипова К. А. Інформативність КВЧ діелектрометрії у визначенні бета-
адренергічної активності еритроцитів та тромбоцитів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Архипова Катерина 
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"Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України", 

[КЗОЗ "Харків. обл. протитуберкульоз. диспансер №1"]. — Х., 2012. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (27 назв). — 100 пр. — [2012-6941 А] 

 УДК 579.61:616-002.5-078 

6027. Лук'яненко Т. В. Гетерогенність і популяційна мінливість бактерій роду 

Streptococcus при формуванні різних екологічних ніш у хворих на синдром відміни 

алкоголю з делірієм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Лук'яненко Тетяна Василівна ; Держ. установа "Ін-т 

мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України". — Х., 

2012. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2012-7005 А]

 УДК 579.862:[616.89-008.441.3:616.89-008.452]-092 

6028. Пархоменко О. Л. Bacillus thuringiensis як чинник регулювання чисель-

ності мінуючих фітофагів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Пархоменко Олександр Леонідович ; Уман. нац. 

ун-т садівництва, [Ін-т сіл. госп-ва Криму Нац. акад. аграр. наук України]. — Умань 

(Черкас. обл.), 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — 

[2012-5151 А] УДК 579.64 
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6029. Хархота М. А. Синбіотична композиція на основі пробіотичних штамів 

Bacillus subtilis : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 

"Мікробіологія" / Хархота Максим Андрійович ; НАН України, Ін-т мікробіології і 

вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5954 А] УДК 579.852.1 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

6030. Багрікова Н. О. Бур'яново-польова рослинність Криму : (формування та 

структура) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 

"Ботаніка" / Багрікова Наталія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нікіт. 

ботан. сад — Нац. наук. центр. — Ялта (АР Крим), 2012. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 28—36 (69 назв). — 100 пр. — [2012-4668 А] УДК 581.55:581.526.65](477.75) 

6031. Колесніченко О. В. Біолого-екологічні основи розвитку, адаптації та 

стійкості каштана їстівного (Castanea sativa Mill.) у різних умовах культури : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 

Колесніченко Олена Валеріївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — К., 2012. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біблі-

огр.: с. 34—38 (34 назви). — 100 пр. — [2012-6505 А] УДК 581.5:582.632.2 

6032. Орлова Л. Д. Біоекологічний аналіз лучних фітоценозів Лівобережного 

Лісостепу України : (стан, продуктивність та охорона) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Орлова Лариса Дмитрів-

на ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2012-5132 А] УДК 581.5(477.5) 

На ступінь кандидата 

6033. Клименко Г. О. Структура та динаміка популяцій рідкісних рослин на-

ціонального природного парку "Деснянсько-Старогутський" і прилеглих територій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 

Клименко Ганна Олександрівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, 

[Сум. нац. аграр. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-6497 А] УДК 581.93(477.5) 

6034. Коровякова Т. О. Реагування популяцій лучного різнотрав'я на сіноко-

сіння та випас в умовах заплавних лук р. Псел : (Сум. обл.) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Коровякова Тетяна 

Олександрівна ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, [Сум. нац. аграр. 

ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6392 А] УДК 581.526.45(204.2:477.52) 

6035. Михайлович Н. В. Декоративне фіторізноманіття національного природ-

ного парку "Сколівські Бескиди" : (флорист. аналіз, оцінка декоративності, фітоце-

нодизайн) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.01 

"Ліс. культури та фітомеліорація" / Михайлович Наталія Василівна ; Кабінет Мініст-

рів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5087 А] 

 УДК 581.92(477.83-751.3) 

6036. Новіков А. В. Особливості будови пагона видів роду Aconitum L. 

(Ranunculaceae Juss.) Східних Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Новіков Андрій Валерійович ; Нац. акад. 
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аграр. наук України, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр, [Держ. природознавч. 

музей НАН України]. — Ялта (АР Крим), 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2012-5121 А] УДК 581.84:582.675.1 

59 Зоологія 

На ступінь доктора 

6037. Гарбар О. В. Гібридизаційні явища та їх еволюційне значення на прик-

ладі дощових червів та легеневих молюсків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Гарбар Олександр Васильович ; НАН 

України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. 

— Житомир, 2012. — 50 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 40—47 (51 назва). — 150 пр. — 

[2012-4767 А] УДК 592:575.858 

6038. Ладиш І. О. Морфофункціональні механізми формування адаптаційних і 

продуктивних якостей овець різних генотипів в умовах степу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тва-

рин" / Ладиш Ірина Олексіївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, [Луган. нац. 

аграр. ун-т]. — Львів, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — 

[2012-6989 А] УДК 591.1:636.32/.38 

На ступінь кандидата 

6039. Бондаренко О. С. Екологія поліхет північно-західної частини Чорного 

моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідро-

біологія" / Бондаренко Олена Спиридонівна ; НАН України, Ін-т біології півд. морів 

О. О. Ковалевського. — Севастополь, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-5522 А] УДК 591.5:595.142](262.5) 

6040. Васенко О. В. Розвиток герпетології на терені України в середині — 

кінці ХХ століття: науковий, організаційний та педагогічний внесок професора 

М. М. Щербака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 

"Історія науки й техніки" / Васенко Олександр Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-7474 А] УДК 001.891:59](477)"19" 

6041. Верлатий Д. Б. Прісноводні і прохідні риби Нижньодніпровського ба-

сейну: видовий склад, чисельність та зміни структури популяцій промислових видів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / 

Верлатий Дмитро Борисович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — 

К., 2012. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-4736 А] УДК 597.2/.5:575.113.2 

6042. Галузіна Л. О. Особливості морфофункціональних змін шлунка щурів 

після інгаляційного впливу толуолу та в умовах застосування антиоксиданту : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. ана-

томія" / Галузіна Людмила Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. 

держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-4762 А] УДК 591.433:615.35 

6043. Горлов П. І. Сірий журавель (Grus grus) в Україні: міграції, поширення, 

гніздова біологія, сезонні скупчення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Горлов Петро Іванович ; НАН України, Ін-т 

зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-4245 А] УДК 598.241.2:591.5](477) 

6044. Дзюбенко О. В. Вплив йонізувального випромінення на цитогенетичні та 

гематологічні характеристики ставковика звичайного : (Lymnaea stagnalis L.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіоло-

гія" / Дзюбенко Олена Володимирівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2012. 

— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—22 (38 назв). — 100 пр. — [2012-5595 А] 

 УДК 594.38:575.2](477.41) 

6045. Дорохова О. А. Особливості ембріонального розвитку легень щурів під 

впливом інгібіторів АПФ і блокаторів кальцієвих каналів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / 

Дорохова Ольга Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа 

"Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5603 А] 

 УДК 591.3:591.424:615.22 

6046. Дяків Х. І. Угруповання веснянок (Insecta: Plecoptera) Українських Кар-

пат: структурно-функціональна організація та біоіндикаційне значення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Дяків 

Христина Ігорівна ; НАН України, Ін-т екології Карпат, [Держ. природознав. музей]. 

— Львів, 2012. — 14 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4840 А]

 УДК 595.7-15](234.421.1) 

6047. Кратко О. В. Науковий простір та професійна діяльність академіка 

О. П. Маркевича (1905—1999 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Кратко Ольга Вікторівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7563 А] УДК 591.2(477)(092) 

6048. Левченко Н. В. Вікові особливості морфогенезу нижньої щелепи після 

введення циклофосфану та циклоферону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Левченко Наталія Вадимівна ; 

М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-7282 А] 

 УДК 591.471.43:615.37 

6049. Мікуліна І. М. Біологічні основи захисту листяних порід від адвентив-

них молей-мінерів у зелених насадженнях Харківщини : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Мікуліна Інна Мико-

лаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2012-5746 А] УДК 595.782:630*45](477.54) 

6050. Небогаткін І. В. Урбозоологічні аспекти поширення іксодових кліщів 

(Ixodidae, Parasitiformes) на прикладі Київського мегаполісу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Небогаткін Ігор 

Вікторович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2012. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2012-5772 А] УДК 595.42(477-25) 

6051. Пацюк М. К. Голі амеби Житомирського та Волинського Полісся : (фау-

на, таксономія, екологія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Пацюк Марина Костянтинівна ; НАН України, Ін-т зоо-
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логії ім. І. І. Шмальгаузена, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-7314 А] 

 УДК 593.121(477.42+477.82) 

6052. Семочко О. М. Функціонування Na
+
, К

+
-помпи та процеси ліпоперокси-

дації у зародках в'юна за умов електромагнітного випромінювання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Семочко Оле-

на Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7098 А] 

 УДК 597.551.2:591.3]:537.531 

6053. Смірнова І. О. Canis Lupus (вовк звичайний): структурно-функціональні 

і екологічні особливості в антропотехногенних ландшафтах південного сходу Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Еко-

логія" / Смірнова Ірина Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(19 назв). — 100 пр. — [2012-6677 А] УДК 591.5:599.742.11](477.5/.7) 

6054. Тарасенко М. О. Сорокопудові (Laniidae) Поділля: сучасний стан, особ-

ливості біології та охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Тарасенко Мар'ян Олексійович ; НАН України, Ін-т зоо-

логії ім. І. І. Шмальгаузена, [Держ. природознавч. музей НАН України]. — К., 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2012-5914 А] 

 УДК 598.292.2:591.5](477.43/.44) 

6055. Шевердюкова Г. В. Розвиток черепа в пренатальному періоді онтогене-

зу вужа звичайного, Natrix natrix (Ophidia, Colubridae) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Шевердюкова Ганна 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2012. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2012-7174 А] 

 УДК 598.115.31:591.471.4 

6056. Шпарик В. Ю. Видове різноманіття, біотопічний розподіл та характер 

антофілії мух-дзюрчалок (Diptera, Syrphidae) північно-східного макросхилу Україн-

ських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук  : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Шпарик Віктор Юрійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7709 А] 

 УДК 595.773.1:574.4](477.86) 

6057. Яненко В. О. Екологічні особливості популяцій перепела (Coturnix 

coturnix L.) в Україні : (щільність, чисельність, міграції, охорона) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Яненко Вадим 

Олександрович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. після-

диплом. освіти та упр., [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 110 пр. — [2012-6027 А] 

 УДК 591.5:598.261.7](477) 
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6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

6058. Баль-Прилипко Л. В. Обґрунтування і розробка біотехнологій якісних 

та безпечних м'ясних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2012. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—42 (83 назви). — 100 пр. — [2012-7404 А]

 УДК 602:637.5 

6059. Єгорова Н. О. Біотехнологічні основи створення нових форм і розмно-

ження ефіроолійних рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 

[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Єгорова Наталія Олексіївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр, [Ін-т сіл. госп-ва Криму]. — Ялта 

(АР Крим), 2012. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—45 (82 назви). — 100 пр. — 

[2012-4843 А] УДК 602.74:633.81:57.085.2 

На ступінь кандидата 

6060. Анацький А. С. Удосконалення технології каротинвмісних продуктів 

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

03.00.20 "Біотехнологія" / Анацький Андрій Сергійович ; Нац. ун-т харч. технологій, 

[Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (11 назв). — 150 пр. — [2012-3923 А] УДК 602.3:582.28 

6061. Бомко Л. Г. Удосконалення біотехнології виробництва целюлози та її 

використання за вирощування курчат-бройлерів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Бомко Лідія Григорівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церк-

ва (Київ. обл.), 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-6752 А] УДК 604.4:636.52/.58.084 

6062. Воловик Т. М. Розробка технології інкапсулювання пробіотичних мік-

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

03.00.20 "Біотехнологія" / Воловик Тетяна Миколаївна ; Одес. нац. акад. харч. техно-

логій. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. 

— [2012-6848 А] УДК 602.4:579.22 

6063. Гриценко Н. А. Розробка технології поверхнево-активних речовин 

Nocardia vaccinii K-8 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Гриценко Наталія Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 150 пр. 

— [2012-6380 А] УДК 602.4:661.185 

6064. Іванова Т. В. Діагностика та молекулярно-біологічна ідентифікація мі-

ковірусу MVX печериці двоспорової (Agaricus bisporus /J.Lge/Imbach) в закритому 

ґрунті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 

"Біотехнологія" / Іванова Тетяна Василівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2012-4477 А] УДК 606:632.38:635.82 

6065. Пристай М. В. Біотехнологія поверхнево-активних речовин бактерій родів 

Gordonia i Rhodococcus : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Пристай Мар'яна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т 
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України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвинен-

ка НАН України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-4367 А] УДК 602.6:579.8 

6066. Шунько Г. С. Розробка біотехнології β-глюканвмісних функціональних 

інгредієнтів із зернової сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Шунько Ганна Сергіївна ; Одес. нац. 

акад. харч. технологій. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-7196 А] УДК 602.4:633.16 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

6067. Вовк О. Ю. Мінливість і пошарова топографія кісток мозкового черепу 

та їх взаємовідношення з твердою оболоною головного мозку : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Вовк Олег 

Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирого-

ва, [Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" МОЗ України]. — Вінниця, 2012. — 36 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (40 назв). — 100 пр. — [2012-6438 А] УДК 611.715 

6068. Волошин В. М. Морфогенез органів імунної системи після інгаляційного 

впливу на організм летючих компонентів епоксидних смол : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Волошин Во-

лодимир Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". 

— Луганськ, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (37 назв). — 100 пр. — 

[2012-5560 А] УДК 611.4:57.044 

6069. Маєвський О. Є. Закономірності вікових і конституціональних парамет-

рів серця у здорових юнаків і дівчат Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Маєвський Олександр Євге-

нійович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. 

— Вінниця, 2012. — 44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (35 назв). — 100 пр. — 

[2012-5042 А] УДК 611.12-053.6:572.7 

6070. Попадинець О. Г. Становлення судинно-нервово-тканинних співвідно-

шень сечового міхура на етапах постнатального онтогенезу та його морфофункціо-

нальні зміни при дії деяких екзогенних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Попадинець Оксана 

Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", 

[ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Луганськ, 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 29—32 (38 назв). — 100 пр. — [2012-7080 А] УДК 611.62.018+616.62-008.22 

На ступінь кандидата 

6071. Барсуков О. М. Гісто- і органогенез щелепно-лицьового апарату людини 

в ранньому періоді пренатального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Барсуков Олек-

сій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, ДУ "Крим. держ. мед. ун-т 

ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-4414 А] УДК 611.013:616.716 

6072. Голубовський І. А. Морфологічні особливості маткових труб при не-

прохідності та її корекції : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Голубовський Ігор 
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Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-6454 А] УДК 611.656:618.12 

6073. Корнійкова І. П. Морфофункціональні перетворення гіпофіза під впли-

вом гіпергідратаційних порушень водно-сольового обміну організму : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Кор-

нійкова Ірина Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", 

[Сум. держ. ун-т]. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-6959 А] УДК 611.1:616.432 

6074. Литвинюк C. О. Морфологічні зміни в гіпокампі при термічній травмі та 

застосуванні ліофілізованої шкіри : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Литвинюк 

Cвітлана Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова, [Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України"]. — Вінниця, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2012-6237 А] УДК 611.819.018.1 

6075. Носкова А. В. Морфогенез нижньої щелепи білих щурів при впливі на 

організм похідних барбітурової кислоти : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Носкова Алла Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. 

держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-6571 А] УДК 611.716:547.854:616-092.9 

6076. Піскун І. І. Морфофункціональна характеристика щитоподібної залози 

при експериментальному атеросклерозі та за умов генної терапії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Піскун 

Ілона Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (19 назв). — 100 пр. — 

[2012-5175 А] УДК 611.43/.47:616-056.7 

6077. Пляскова Ю. С. Морфогенез великогомілкових кісток при імплантації в 

них біогенного гідроксилапатиту, насиченого марганцем в різних концентраціях : 

(анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Пляскова Юлія Сергіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5828 А] УДК 611.71:612.57:616-092.9 

6078. Потоцька О. Ю. Гістогенез епікарда та ендотелію вінцевих судин на 

ранніх етапах пренатального онтогенезу в нормі та за умов зупинки розвитку печін-

ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гісто-

логія, цитологія, ембріологія" / Потоцька Ольга Юріївна ; М-во охорони здоров'я 

України, ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського", [ДЗ "Дніпропетров. 

мед. акад. МОЗ України"]. — Сімферополь, 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6607 А] 

 УДК 611.11.013.018:611.36 

6079. Худякова О. В. Анатомічна мінливість лобової кістки з урахуванням 

статі, форми черепа і вікового аспекту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Худякова Ольга Вячеславівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [ДЗ "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка"]. — Луганськ, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-6350 А] УДК 611.715 
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612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

6080. Єщенко Ю. В. Роль хелатоутворюючих металів в клітинах різних орга-

нів в реалізації стрес-реакції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 

[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Єщенко Юлія Віталіївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 

(52 назви). — 100 пр. — [2012-6384 А] УДК 612.015.3:616.89-008.1 

6081. Лабунець І. Ф. Роль епіфіза в регуляції біоритмів функцій імунної сис-

теми при старінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Лабунець Ірина Федорівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України". 

— К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (52 назви). — 150 пр. — 

[2012-6228 А] УДК 612.67.017.018 

На ступінь кандидата 

6082. Андрущенко Т. А. Клінічні та молекулярно-генетичні особливості роз-

витку хвороб системи кровообігу (артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби сер-

ця) у шахтарів вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Андрущенко Тетяна Анатоліїв-

на ; Держ. установа "Ін-т медицини праці НАМН України". — К., 2012. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — [2012-4404 А] 

 УДК 612.6:616.1:622-051 

6083. Апихтін К. О. Варіабельність серцевого ритму, як показник виробничо-

обумовленої нервово-емоційної напруги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Апихтін Костянтин 

Олександрович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці НАМН України". — К., 2012. 

— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — [2012-4662 А] 

 УДК 612.172:613.86 

6084. Барабан Ю. О. Особливості функціонального стану центральної нерво-

вої і серцево-судинної систем залежно від рівня миш'яку в організмі людини : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 

людини і тварин" / Барабан Юлія Олексіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсько-

го, [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського", МОЗ України]. 

— Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. 

— [2012-4673 А] УДК 612.8+612.17]:546.19 

6085. Гавалко Ю. В. Особливості шлункового кровотоку і його зв'язку з кис-

лотоутворюючою функцією в людей літнього віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Гавалко Юрій Вікто-

рович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова 

НАМН України". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

150 пр. — [2012-6087 А] УДК 612.323-053.88 

6086. Головатюк Л. М. Структурно-функціональні зміни товстої кишки за 

умов токсичного гепатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Головатюк Людмила Михайлівна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-

бачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-4790 А] УДК 612.335:616.345-002-009-06 
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6087. Звягінцева О. В. Особливості резистентності до стресових навантажень 

у тварин різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Звягінцева Оксана Вікторівна ; Хар-

ків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4474 А] 

 УДК 612.017:57.084 

6088. Золотаревська М. В. Морфофункціональні особливості селезінки білих 

щурів після введення імунофану та циклофосфану : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Золотаревська Марина 

Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". — Лу-

ганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4217 А]

 УДК 612.411:615.375 

6089. Зубченко С. О. Фізіологічні аспекти стану імунної системи студентської 

молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 

"Нормал. фізіологія" / Зубченко Світлана Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6912 А] 

 УДК 612.017-057.875 

6090. Капланец І. В. Вплив тиреоїдного статусу на температурну залежність 

функціональних показників скорочення м'яза білих щурів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Кап-

ланец Ірина Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Донец. нац. ун-т]. 

— Сімферополь, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 

— [2012-6168 А] УДК 612.741+612.59 

6091. Ліцоєва Н. В. Вплив фізичних навантажень різної інтенсивності на мета-

болічний та імунний статус спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Ліцоєва Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Лу-

ган. держ. мед. ун-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля]. — Луганськ, 2012. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 11—13 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6242 А] 

 УДК 612.015.3:796.071.2.015.2 

6092. Мініна О. М. Використання одорантів та фізичних вправ для підвищення 

ефективності адаптаційних процесів у жінок різного віку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Міні-

на Олена Миколаївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2012-6284 А] 

 УДК 612.017-055.2 

6093. Можеїтова О. А. Роль простагландину F2α у регуляції жовчосекреторної 

функції печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Можеїтова Олександра Арнольдівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-6289 А] УДК 612.357.1:577.115 

6094. Петізіна О. М. Структурні зміни у лімфатичних вузлах щурів під впли-

вом імунофану та циклофосфану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Петізіна Ольга Миколаївна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-4238 А] 

 УДК 612.42:615.37 
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6095. Пилипонова В. В. Показники кардіоінтервалографії у здорових юнаків і 

дівчат різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Пилипонова Вікторія Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2012. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-5824 А] УДК 612.171-071.3-053.6 

6096. Савка Т. М. Роль оксиду азоту в регуляції всмоктування і секреції у товстій 

кишці за умов норми та при ульцерогенних ушкодженнях : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Савка Тарас 

Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-

лицького. — Львів, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-6323 А] УДК 612.332.7:615.065 

6097. Свергун Н. М. Імунологічні та молекулярно-генетичні фактори прогно-

зування перебігу лімфоми Ходжкіна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Свергун Наталія Миколаївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ін-т раку]. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5256 А] УДК 612.017:[575.17:616-006.44] 

6098. Черетаєв І. В. Особливості електричних потенціалів нейронів молюсків 

Helix albescens Rossm. при дії еталонних і новосинтезованих саліцилатів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварин" / Черетаєв Ігор Володимирович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — 

Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2012-5402 А]

 УДК 612.822.014.46 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

На ступінь доктора 

6099. Величко В. І. Комплексна етапна система нагляду, профілактики, дифе-

ренційованої терапії дітей з надмірною масою тіла та ожирінням : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Величко Вален-

тина Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2012. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (35 назв). — 100 пр. — [2012-4438 А] 

 УДК 613.25:616-084-053.2 

6100. Осуховська О. С. Система психогігієни, психопрофілактики та психоте-

рапії аддиктивної поведінки в учнів шкіл та студентів вищих навчальних закладів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіат-

рія" / Осуховська Олена Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і 

суд. психіатрії та наркології. — К., 2012. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—27 

(27 назв). — 100 пр. — [2012-4358 А] УДК 613.8:159.9.019.4-057.87 

6101. Пишнов Г. Ю. Психофізіологічні механізми формування хронічного 

стомлення при високій напруженості праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Пишнов Георгій Юрійо-

вич ; Держ. установа "Ін-т медицини праці НАМН України". — К., 2012. — 34 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 27—31. — 130 пр. — [2012-5170 А] УДК 613.6 

На ступінь кандидата 

6102. Новікова І. В. Обґрунтування методичних підходів до діагностики віб-

раційної хвороби від дії локальної вібрації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Новікова Ірина Воло-
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димирівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 

[Харків. нац. мед. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-4545 А] УДК 613.644:616-001.34-07 

6103. Пересипкіна Т. В. Гігієнічна оптимізація навчальної діяльності школярів 

під час статевого дозрівання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Пересипкіна Тетяна Валентинів-

на ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [ДУ "Ін-т 

охорони здоров'я дітей та підлітків Нац. акад. мед. наук України"]. — Донецьк, 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4563 А] 

 УДК 613.956 

6104. Поліщук Т. В. Гігієнічна оцінка молока та кисломолочних продуктів і 

визначення їх ролі в забезпеченні дитячого населення мікронутрієнтами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 

патологія" / Поліщук Тетяна Василівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології 

ім. О. М. Марзєєва НАМН України". — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2012-6603 А] УДК 613.22:637.1.04/.05 

6105. Суботіна Н. І. Психогігієнічні аспекти реабілітації учнів 9—11 класів, 

які навчаються в школах-інтернатах для дітей з вадами слуху : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Суботіна Наталія Ігорівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Мар-

зєєва НАМН України", [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 120 пр. — [2012-6685 А] УДК 613.86:376-056.263 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

6106. Ключка Ю. П. Розвиток наукових основ забезпечення пожежовибухо-

безпеки систем зберігання водню на автотранспортних засобах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Ключка 

Юрій Павлович ; М-во надзв. ситуацій України, Нац. ун-т цивіл. захисту України. — 

Х., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (36 назв). — 100 пр. — [2012-6936 А]

 УДК 614.84 

6107. Петренко Н. Ф. Наукове обґрунтування комбінованих методів знезара-

ження питної води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 

14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Петренко Наталія Федорівна ; Держ. установа 

"Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України", 

[ДП "Укр. НДІ медицини транспорту" М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2012. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—34. — 100 пр. — [2012-6594 А] УДК 614.777 

На ступінь кандидата 

6108. Аполоніна А. В. Стан протидифтерійного імунітету у дітей та підлітків, 

хворих на цукровий діабет І типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Аполоніна Альона Валеріївна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-

машевського НАМН України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2012. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4323 А] 

 УДК 614.47:616.931]:616.379-008.64-053.2/.6 

6109. Бойко Т. В. Підвищення ефективності гасіння пожеж в ізольованих ка-

налах піною з газовою фазою на основі продуктів згоряння : автореф. дис. на здобут-
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тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Бойко Тарас 

Володимирович ; М-во надзв. ситуацій України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяль-

ності. — Львів, 2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-4707 А] УДК 614.844.4 

6110. Веселівський Р. Б. Обґрунтування умов застосування вертикальних ба-

гатошарових огороджувальних конструкцій будівель і споруд з урахуванням їх вог-

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

21.06.02 "Пожеж. безпека" / Веселівський Роман Богданович ; М-во надзв. ситуацій 

України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2012. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4737 А] УДК 614.841.33 

6111. Виноградов С. А. Підвищення ефективності гасіння газових фонтанів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. 

безпека" / Виноградов Станіслав Андрійович ; Держ. інспекція техноген. безпеки 

України, Укр. НДІ цивіл. захисту, [Нац. ун-т цивіл. захисту України]. — К., 2012. — 

25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — [2012-6078 А] 

 УДК 614.841.43 

6112. Володій М. О. Особливості умов праці лікарів основних фахів та профі-

лактика розвитку виробничо-зумовленої та професійної захворюваності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 

патологія" / Володій Максим Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. 

— 100 пр. — [2012-5558 А] УДК 614.254:613.62 

6113. Загороднюк К. Ю. Гігієнічна оцінка використання природних та моди-

фікованих сорбентів у новій технології очистки поверхневих вод для централізова-

ного господарсько-питного водопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Загороднюк Костян-

тин Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 

— К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21. — 100 пр. — [2012-5613 А]

 УДК 614.777:628.161.3 

6114. Кабачний О. Г. Формування науково-методичних підходів до лікарсько-

го забезпечення населення в умовах впровадження сімейної медицини : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармац. справи та суд. фармація" / Кабачний Олександр Геннадійович ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. 

фармац. ун-т]. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — 

[2012-4894 А] УДК 614.253.2 

6115. Ковалишин В. В. Розвиток наукових основ гасіння пожеж на об'єктах 

значної протяжності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Ковалишин Василь Васильович ; М-во енергети-

ки та вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті, 

[Львів. держ. ун-т безпеки життєдіял. М-ва надзв. ситуацій України]. — Макіївка 

(Донец. обл.), 2012. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—31 (43 назви). — 100 пр. — 

[2012-6501 А] УДК 614.844 

6116. Колінковський О. М. Техногенна екологічна катастрофа, викликана фос-

фором: токсиколого-гігієнічна оцінка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Колінковський Олександр Миколайович ; 

Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України", 
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[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-5651 А] 

 УДК 614.878:546.18 

6117. Лехтман І. І. Прогнозування та попередження вибухів метаноповітряної 

суміші в газифікованих приміщеннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Лехтман Ірина Ігорівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-5014 А] УДК 614.838-047.72 

6118. Могутова В. Ф. Санітарно-гігієнічна оцінка способу знезараження моло-

ка наночастинками срібла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Могутова Валентина Федорівна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. держ. зоовет. акад., [Сум. 

нац. аграр. ун-т]. — Х., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-7036 А] УДК 614.9:[636.087.6:546.57-022.513.2] 

6119. Надута-Скринник О. К. Медико-соціальне обґрунтування оптимізова-

ної інноваційної моделі первинної медичної допомоги на засадах загальної практики 

— сімейної медицини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Надута-Скринник Оксана Костянтинівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — К., 2012. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2012-6306 А] 

 УДК 614.88:614.253.2-055 

6120. Цандур Н. В. Гігієнічна оцінка ролі факторів довкілля у формуванні он-

кологічної патології шкіри та губи серед населення різних клімато-географічних 

регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Цандур Наталія Володимирівна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. — 

18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5382 А] 

 УДК 614.7(477):[616.5+616.317]-006.6 

6121. Шварсалон М. К. Характеристика системи санітарної охорони території 

України від особливо небезпечних інфекційних захворювань та шляхи її удоскона-

лення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епі-

деміологія" / Шварсалон Микола Костянтинович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН Ук-

раїни", [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" М-ва охоро-

ни здоров'я України]. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (25 назв). 

— 100 пр. — [2012-4151 А] УДК 614.4:616.9](477) 

6122. Шевченко О. О. Гігієнічне обґрунтування заходів з оздоровлення басей-

ну ріки Сіверський Донець та охорони здоров'я населення Харківської області : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Шевченко Олена Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та 

мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ Украї-

ни]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2012-5424 А] УДК 614.777(282.247.364:477.54) 

6123. Шостак Р. М. Ризики виникнення пожеж під час експлуатації залізнич-

них цистерн з пошкодженнями типу "вм'ятина" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Шостак Роман Мико-
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лайович ; Держ. інспекція техноген. безпеки України, Укр. НДІ цивіл. захисту, [Нац. 

ун-т цивіл. захисту України]. — К., 2012. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7708 А] УДК 614.841.33 

6124. Штайн Б. В. Обґунтування методу і технічних засобів оцінювання показ-

ників якості теплозахисного одягу пожежника : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Штайн Богдан Володими-

рович ; М-во надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн. — Львів, 2012. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5452 А] 

 УДК 614.842.86 

6125. Юрків Б. М. Підвищення ефективності протипожежного захисту житло-

вих і громадських будівель шляхом вдосконалення систем їх блискавкозахисту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. 

безпека" / Юрків Богдан Мирославович ; М-во надзв. ситуацій України, Львів. держ. 

ун-т безпеки життєдіяльн. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-7375 А] УДК 614.841.33 

6126. Якименко О. П. Підвищення вогнестійкості залізобетонних оправ тунель-

них споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 

"Пожеж. безпека" / Якименко Олена Пилипівна ; Держ. інспекція техноген. безпеки 

України, Укр. НДІ цивіл. захисту. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. 

— 100 пр. — [2012-6399 А] УДК 614.841.33 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

6127. Ведерникова І. О. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості нано-

частинок феритів для створення магнітних фармацевтичних засобів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фар-

макогнозія" / Ведерникова Ірина Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармац. ун-т. — Х., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (40 назв). — 

100 пр. — [2012-7217 А] УДК 615.014:546.726-022.513.2 

На ступінь кандидата 

6128. Боровська І. М. Застосування кінетичних методів в аналізі лікарських 

препаратів на вміст домішок солей феруму та міді : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / 

Боровська Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 

Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2012-6754 А]

 УДК 615.074:[546.56+546.72] 

6129. Прилипко Н. А. Системний підхід до вивчення інтеграції регіональної 

медичної та фармацевтичної допомоги хворим на туберкульоз : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фар-

мац. справи та суд. фармація" / Прилипко Наталія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 26 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (23 назви). — 100 пр. — [2012-7684 А] 

 УДК 615.03:616-002.5 

6130. Прокоф'єва Н. Б. Оптимізація лікування хворих на кропив'янку з ураху-

ванням особливостей патогенезу та тяжкості перебігу дерматозу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / 
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Прокоф'єва Ніна Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця, [Одес. нац. мед. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). 

— 100 пр. — [2012-5844 А] УДК 615.614-085.26 

6131. Черчесова О. Ю. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похід-

них 8-бромо-7-β-гідрокси-γ-(4'-хлорофенокси)пропілксантинів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармако-

гнозія" / Черчесова Олександра Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 

держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-4123 А] УДК 615.015.4:547.857.4 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські засоби.  

Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

6132. Косяченко К. Л. Теоретичне обґрунтування та реалізація соціально-

економічних принципів ціноутворення на лікарські засоби в Україні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармац. справи та суд. фармація" / Косяченко Костянтин Леонідович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—39. — 100 пр. — [2012-6964 А] УДК 615.2:338.5](477) 

На ступінь кандидата 

6133. Абдулахад Кусай Ф. Абдулахад. Дослідження впливу мультипробіоти-

ків групи "Симбітер" на секреторну функцію шлунка у щурів в умовах тривалої гіпе-

ргастринемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Абдулахад Кусай Ф. Абдулахад ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-4201 А] УДК 616.33-008.8-092.9:615.331 

6134. Артюх Т. О. Оптимізація діяльності уповноваженої особи по забезпе-

ченню якості лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фар-

мац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / 

Артюх Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 

Х., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6807 А]

 УДК 615.1 

6135. Войтенко А. Г. Фармакологічне вивчення протигіпоксичної дії препара-

ту Авеол : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фар-

макологія" / Войтенко Антон Георгійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", [ДЗ "Луган. держ. мед. 

ун-т" МОЗ України]. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2012-4748 А] УДК 615.32:616.8-008.6 

6136. Волочай В. І. Фармакогностичне дослідження видів роду галінсога фло-

ри України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Волочай Вікторія Іванівна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-7414 А] УДК 615.322:582.998(477) 

6137. Гергель О. В. Фармакогностичне дослідження шовковиці білої, шовко-

виці чорної та розробка способів аналізу біологічно активних речовин : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та 

фармакогнозія" / Гергель Олександр Васильович ; М-во охорони здоров'я України, 
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Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Ін-т фарма-

кології та токсикології" НАМН України]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4445 А] УДК 615.322.07:634.36 

6138. Горілик А. В. Науково-методичне проектування управлінсько-еконо-

мічної підготовки провізорів у системі неперервної фармацевтичної освіти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія лі-

ків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Горілик Артем Володимирович ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2012. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 (34 назви). — 100 пр. — [2012-7504 А]

 УДК 615.15:378-022.332 

6139. Євдокімов Д. В. Нейропротективна дія антидепресантів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Євдокі-

мов Дмитро Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-4214 А] УДК 615.214.015.2 

6140. Заріцька Г. М. Організаційно-економічні підходи до фармацевтичного 

забезпечення хворих на остеоартроз за умов медичного страхування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармац. справи та суд. фармація" / Заріцька Галина Марксівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-7250 А] УДК 615.2:364.3:61 

6141. Клименко О. В. Експериментальне обґрунтування ефективності метабо-

літотропних препаратів при гемічній та гістотоксичній гіпоксіях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Клименко 

Олена Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармако-

логії та токсикології НАМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ Ук-

раїни]. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — 

[2012-4927 А] УДК 615.272:616-008.64 

6142. Коваль В. М. Розробка складу, технології і стандартизації таблеток, що 

містять цинку аспарагінат, кислоту аскорбінову та екстракт ехінацеї : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармац. справи та суд. фармація" / Коваль Василь Миколайович ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Львів, 2012. — 22 с. : іл. табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(25 назв). — 100 пр. — [2012-7545 А] УДК 615.453.6 

6143. Ковальська О. В. Хіміко-токсикологічне дослідження доксазозину : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 

хімія та фармакогнозія" / Ковальська Олена Василівна ; М-во охорони здоров'я Украї-

ни, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 22 с. : іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 16—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-7267 А] УДК 615.225.011 

6144. Коровенкова О. М. Фармакологічний профіль впливу тіоцетаму на функ-

цію нирок та водно-сольовий обмін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Коровенкова Оксана Миколаївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Х., 

2012. — 20 с. : іл. табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7556 А]

 УДК 615.254.015 

6145. Купріянова О. М. Створення перев'язувальних засобів з густим екстрак-

том кори дуба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
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15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Купріянова Ольга 

Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2012-6984 А] 

 УДК 615.468.7:582.272 

6146. Медвідь І. І. Експериментальне обґрунтування антиоксидантних та гіпо-

глікемічних властивостей препаратів з листя шовковиці чорної : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Мед-

відь Ірина Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Держ. вищ. 

навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Х., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — [2012-7023 А] 

 УДК 615.279:[615.322:582.635.3] 

6147. Музика Т. Ф. Обґрунтування напрямків з удосконалення фармацевтич-

ного забезпечення лікувально-профілактичних закладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. 

справи та суд. фармація" / Музика Тамара Федорівна ; М-во охорони здоров'я Украї-

ни, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). 

— 100 пр. — [2012-7044 А] УДК 615.12:614.21 

6148. Мухамед Мофтах Елааті. Мікробіологічне обґрунтування сумісного ви-

користання пробіотиків з антибіотиками при корекції дисбактеріозів кишечнику : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіо-

логія" / Мухамед Мофтах Елааті ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотно-

го НАН України, [Нац. фармац. ун-т МОЗ України]. — К., 2012. — 17 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-4311 А] 

 УДК 615.311:616.34-008.1 

6149. Онуфриенко О. В. Нейротропна активність в ряду нових 3-ацилокси-1,2-

дигідро-3H-1,4-бенздіазепін-2-онів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Онуфриенко Оксана Вікторівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського 

НАН України]. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-5129 А] УДК 615.214 

6150. Погоріла І. В. Нейротропні ефекти похідного пептидамідобензофенону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармако-

логія" / Погоріла Ірина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. 

ун-т. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-5182 А] УДК 615.214 

6151. Позднякова А. Ю. Фармакологічне вивчення екстракту з суцвіть липи 

серцелистої як противиразкового засобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Позднякова Анастасія Юріїв-

на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7078 А] УДК 615.322.015:582.685.4 

6152. Розанова С. Л. Вплив низьких температур на антиоксидантні властивос-

ті екстрактів плаценти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Розанова Світлана Леонідівна ; НАН України, Ін-т 

пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7330 А] УДК 615.361.015.16:57.086.13 

6153. Сердюк Є. В. Розробка складу та технології мазі з густим екстрактом ко-

ри ясеня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Сердюк Євген 



   

 
296 

Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7340 А] 

 УДК 615.454.1.012:582.916.16 

6154. Степанова К. О. Експериментальне обґрунтування використання нових 

песаріїв "Клімедекс" при лікуванні вагінітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Степанова Катерина Олександ-

рівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-7112 А] 

 УДК 615.454.2:618.15-002 

6155. Федорова В. С. Фармакотерапевтична ефективність ацетилцистеїну на 

моделі закритої черепно-мозкової травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Федорова Валерія Сергіївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Держ. закл. "Луган. держ. мед. 

ун-т"]. — Х., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-7125 А] УДК 615.21.015:616.831-001.3-092.9 

6156. Хомяк О. В. Особливості фармакологічної дії знеболюючих препаратів в 

умовах експериментальної депресії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Хомяк Олена Валеріївна ; Нац. акад. мед. 

наук України, ДУ "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", [ДЗ "Дніпро-

петров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-7143 А] УДК 615.212.015 

6157. Шведський В. В. Корекція діакамфу гідрохлоридом порушень мозкового 

кровообігу на тлі цукрового діабету : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Шведський Віта-

лій Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. фар-

мац. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-4152 А] УДК 615.22:[616.831-005.1:616.379-008.64] 

6158. Юрченко І. О. Хіміко-токсикологічне дослідження німесуліду : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та 

фармакогнозія" / Юрченко Іван Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Запо-

різ. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-7378 А] УДК 615.21:615.9]:643.061 

6159. Юшко Л. О. Розробка комбінованих альбумін-вуглецевих гемосорбентів 

з мас-фрактальною структурою для видалення білок-зв'язаних токсинів при печінко-

вій недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

14.03.06 "Токсикологія" / Юшко Лариса Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, 

ДП "Ін-т екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя", [Ін-т експерим. патології, онко-

логії і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України]. — К., 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4187 А] 

 УДК 616.36:615.246.2 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами.  

Радіотерапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби 

На ступінь кандидата 

6160. Бутрім О. І. Оптимізація дистанційної променевої терапії в комплексно-

му лікуванні гліальних пухлин головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / 

Бутрім Олександр Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. піс-
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лядиплом. освіти, [Укр. військ.-мед. акад. МО України]. — Х., 2012. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 100 пр. — [2012-6828 А] 

 УДК 615.849:616.831-006.484 

6161. Коваленко Т. М. Фізична реабілітація при комплексному лікуванні вагіт-

них з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихован-

ня і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Коваленко Тамара Миколаївна ; 

Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4223 А] УДК 615.825:613.25-055.26 

6162. Кравчук Л. Д. Фізична реабілітація хворих на екзогенно-конституціо-

нальну форму ожиріння та плоскостопість : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Кравчук 

Людмила Дмитрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6512 А] 

 УДК 615.825:617.786-007.5 

6163. Мохаммад Назмі Куфтан Куфтан. Фізична реабілітація після оператив-

ного лікування хворих з геморагічним інсультом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / 

Мохаммад Назмі Куфтан Куфтан ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-4233 А] 

 УДК 615.825+796]:616.831-005.1 

6164. Одинець Т. Є. Застосування гідрокінезотерапії у фізичній реабілітації 

жінок 55—65 років після радикальної мастектомії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / 

Одинець Тетяна Євгенівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2012. — 19 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4314 А] 

 УДК 615.838:618.19-006.6-089.8]-055.2 

6165. Паріш Мохаммадреза. Фізична реабілітація при ушкодженні капсульно-

зв'язкового апарату колінного суглоба у футболістів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / 

Паріш Мохаммадреза (тобто Мохаммад Реза) ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-5812 А]

 УДК 615.825:616.728.3-085 

6166. Скомороха О. С. Фізична реабілітація жінок репродуктивного віку з 

аліментарно-конституціональною формою ожиріння та синдромом полікістозних 

яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 

[спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Скомороха Ольга Станіславівна ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-6670 А] УДК 615.825:618.11-006 

6167. Тулякова Н. О. Методи нелінійної стійкої фільтрації складних завад у 

біомедичних сигналах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Тулякова Наталія Олегівна ; Хар-

ків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—28 

(25 назв). — 100 пр. — [2012-6706 А] УДК 615.84-78 

6168. Фавваз Ф. Ш. Фізична реабілітація хворих на остеохондроз після міні-ін-

вазивних втручань на хребті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Фавваз Франсуаз Шаукіїв-

на ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4274 А] УДК 615.825:616.71-018.3-089.168 
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615.9 Загальна токсикологія.  

Загальні дослідження отрут і отруєння 

На ступінь кандидата 
6169. Рудая Л. О. Характер токсичної дії гербіцидів — похідних сульфонілсе-

човини при гострих та хронічних інтоксикаціях : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.06 "Токсикологія" / Рудая 

Людмила Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, ДП "Ін-т екогігієни і токсико-

логії ім. Л. І. Медведя". — К. 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-5239 А] УДК 615.9+632.95 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

6170. Анастасов А. Г. Діагностика стресасоційованих порушень гомеостазу та 

вибір методів корекції у новонароджених із вродженими вадами розвитку в періопе-

раційному періоді : (клініч.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Анас-

тасов Андрій Герасимович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. — 31 с. : табл. — Бібліогр.: с. 23—27. — 100 пр. 

— [2012-4202 А] УДК 616-007-089.168-053.31:615.211 

6171. Бабкіна О. П. Патогенетичне обґрунтування комплексу оцінювання дав-

нини настання смерті внаслідок травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Бабкіна Олена Петрівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2012. — 36 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 26—32 (43 назви). — 100 пр. — [2012-7723 А] УДК 616-091.8 

6172. Волкова Ю. В. Патогенез і інтенсивна терапія травматичної хвороби у 

геронтологічних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Волкова Юлія Вікторівна ; М-во 

охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". — Дніпро-

петровськ, 2012. — 32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (42 назви). — 100 пр. — 

[2012-6846 А] УДК 616-001-083.98 

6173. Дитятковська Є. М. Сучасні епідеміологічні, діагностичні, клініко-лабо-

раторні аспекти полінозу та його імунотерапевтичне лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.29 "Клініч. алергологія" / Дитят-

ковська Євгенія Михайлівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. 

акад. МОЗ України"]. — К., 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (35 назв). 

— 100 пр. — [2012-4460 А] УДК 616-022.854.2-07-085.37 

6174. Коритко З. І. Роль коагуляційно-регенераційного механізму у форму-

ванні перехідних адаптаційно-компенсаторних станів при граничних фізичних наван-

таженнях та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Коритко Зоряна Ігорівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Львів. держ. ун-т фіз. культури, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Луганськ, 2012. — 41 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 29—38 (66 назв). — 100 пр. — [2012-6391 А] УДК 616-092.19:796.015.6 

6175. Наконечна О. А. Біохімічні механізми порушень стану інтегративних 

систем організму за умов дії простих поліефірів та засоби їх корекції : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Наконеч-
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на Оксана Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. 

мед. ун-т", [Харків. нац. мед. ун-т]. — Луганськ, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—37 (34 назви). — 100 пр. — [2012-5767 А] УДК 616-008-099:547.27]-08 

6176. Чайченко Т. В. Ожиріння у дітей — системний аналіз предикторів фор-

мування метаболічного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Чайченко Тетяна Валеріївна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—31 (39 назв). — 100 пр. — [2012-7366 А] УДК 616-053.2:612.015.3 

На ступінь кандидата 

6177. Александрін А. В. Удосконалення епідеміологічного нагляду за краснуш-

ною інфекцією в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Александрін Андрій Валерійович ; Нац. акад. 

мед. наук України. Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-

машевського НАМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. 

— К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-3921 А] УДК 616-916.1-036.22:614.4 

6178. Богдан О. В. Удосконалення профілактичних технологій і моніторингу 

здоров'я населення, яке постраждало від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. меди-

цина" / Богдан Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. 

— 100 пр. — [2012-6372 А] УДК 616-001.28-084 

6179. Доценко В. В. Вибір варіантів знеболювання при операціях в загальній 

та пластичній хірургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Доценко Владислав Валерійо-

вич ; ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6133 А] 

 УДК 616-089.844-089.5 

6180. Жук С. В. Порушення імунного та метаболічного статусу дітей 12—14 ро-

ків, викликані промисловими полютантами, та їх корекція : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Жук Світлана 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". 

— Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (26 назв). — 100 пр. — 

[2012-3977 А] УДК 616-092.19-053.6:614.718 

6181. Леонтьєва Л. В. Особливості запально-репаративного процесу при локаль-

ній кріодеструкції на тлі гострої та хронічної алкогольної інтоксикації : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Леонтьєва Лариса Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. 

держ. мед. ун-т", [Держ. установа "Ін-т загал. та невідклад. хірургії НАМН України"]. 

— Луганськ, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6397 А]

 УДК 616-001.18-002:616.89-008.441.3 

6182. Литвинець О. М. Вторинна мітохондріальна дисфункція у дітей при 

хронічному надходженні радіоактивного цезію до організму : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Литвинець 

Оксана Михайлівна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. 

мед. наук України". — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). 

— 100 пр. — [2012-6532 А] УДК 616-002-053.2:546.36 
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6183. Лутковський Р. А. Обґрунтування ефективності застосування хірургіч-

ного шовного матеріалу, модифікованого вуглецевими нанотрубками та антисепти-

ком для профілактики післяопераційних гнійних ускладнень : (експерим.-клініч. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Лутковський Руслан Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2012-7578 А] 

 УДК 616-002.3-089.84:615.468.6 

6184. Нагайчук В. В. Раннє хірургічне лікування хворих з дермальними поверх-

невими опіками щелепно-лицевої ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Нагайчук Вікторія Василівна ; Держ. 

установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Одеса, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7048 А] 

 УДК 616-001.17-089 

6185. Нечипорук В. М. Молекулярні аспекти регуляції метаболізму сірковміс-

них амінокислот глюкокортикоїдами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Нечипорук Віталій Михайлович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Вінниц. нац. мед. 

ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-7607 А] УДК 616-008.9:577.112.386 

6186. Омельченко Л. В. Прогнозування розвитку та наслідків критичних ста-

нів у новонароджених, їх патогенетична терапія : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Омельченко Людмила Василів-

на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-

огр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5794 А] УДК 616-053.31-039.74-08 

6187. Ризничук М. О. Частота і структура уроджених вад розвитку в дітей Чер-

нівецької області та чинники ризику їх формування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ризничук Мар'яна Олександ-

рівна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2012. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-4256 А] УДК 616-007.1-053.2(477.85) 

6188. Тарасюк Т. В. Обґрунтування показань та вибору методу хірургічного 

лікування хворих на аліментарно-конституціональне ожиріння : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Тарасюк Тетяна Ва-

силівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 

2012. — 24 с. : схема. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4269 А]

 УДК 616-056.257-089.15 

6189. Шапошнікова В. М. Вплив екологічних чинників на поширення врод-

женої патології серед новонароджених на прикладі Черкаської області : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Шапошніко-

ва Валентина Миколаївна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. 

акад. мед. наук України". — К., 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-5417 А] УДК 616-007-056.7-053.1:614.87](477.46) 

6190. Шірінян Т. С. Прогностичне значення клініко-гематологічних та імуно-

логічних особливостей перебігу множинної мієломи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Шірінян 
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Тереза Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та 

трансфузіології НАМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика МОЗ України]. — К., 2012. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6011 А] УДК 616-006.44-037-072.5 

6191. Ясько Г. В. Вплив силових тренувань на адаптаційні можливості імунної 

та метаболічної систем спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ясько Геннадій Володимирович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Держ. п-во "Донец. 

держ. ун-т упр."]. — К., 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 11—13 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-6400 А] УДК 616-092.19:796.015.52.071.2 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

6192. Бобришев К. А. Патогенетична значущість, клінічна оцінка, медикамен-

тозна корекція сольової реактивності у хворих на есенціальну артеріальну гіпертен-

зію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Карді-

ологія" / Бобришев Костянтин Анатолійович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького 

МОЗ України. — Донецьк, 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—29 (44 назви). 

— 100 пр. — [2012-5518 А] УДК 616.12-008.331.1-036-085 

6193. Вознюк В. П. Механізми формування гіпокоагуляційних і гіперкоагуля-

ційних станів як проявів дисбалансу первинного гемостазу у гематологічних хворих : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія 

та трансфузіологія" / Вознюк Валерій Петрович ; Держ. установа "Ін-т гематології та 

трансфузіології Нац. акад. мед. наук України". — К., 2012. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 30—35 (52 назви). — 100 пр. — [2012-6844 А] УДК 616.13/.16-005.1 

6194. Григоренко А. М. Варикозне розширення вен репродуктивних органів 

малого тазу у жінок: патогенез, діагностика, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Григоренко 

Андрій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 

(27 назв). — 100 пр. — [2012-6459 А] УДК 616.14-007.64:618.13]-07-085 

6195. Михайліченко В. Ю. Роль ізогенної клітинної кардіоміопластики при 

інфаркті міокарда : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Михайліченко Вячеслав 

Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 

[Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України"]. 

— Донецьк, 2012. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—27 (48 назв). — 100 пр. — 

[2012-6278 А] УДК 616.127-005.8-089.84 

6196. Розова К. В. Структурні та функціональні зміни біологічних бар'єрів і 

мітохондріального апарату легень і серця та їх роль у забезпеченні організму киснем 

при гіпоксії і стресі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 

03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Розова Катерина Всеволодівна ; НАН Украї-

ни, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—35 (53 назви). — 100 пр. — [2012-5232 А] УДК 616.12-02+612.27 

6197. Сірко А. Г. Внутрішньочерепна гіпертензія при тяжкій черепно-мозковій 

травмі : (діагностика, прогнозування, хірург. корекція) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Сірко Андрій Григо-

рович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромода-
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нова НАМН України", [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад."]. — К., 2012. — 35 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 24—31 (53 назви). — 150 пр. — [2012-5274 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.831-001.34]-07-089 

6198. Хіміон Л. В. Роль імуно-запальних факторів і дисліпідемії в розвитку 

атеросклерозу у хворих на ревматоїдний артрит і системний червоний вовчак та 

обґрунтування його профілактики і лікування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Хіміон Людмила Вікторівна ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології 

ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. 

— К., 2012. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (56 назв). — 100 пр. — 

[2012-5959 А] УДК 616.13-004.6-02-084 

На ступінь кандидата 

6199. Абрамова О. І. Оптимізація комплексного лікування гострого венозного 

тромбозу клубово-стегнового сегменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Абрамова Ольга Іванівна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України". — Дніпро-

петровськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7443 А]

 УДК 616.147.3-005.6-089 

6200. Авер'янов А. І. Діагностичні алгоритми пренатальної верифікації врод-

жених вад серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

03.00.15 "Генетика" / Авер'янов Андрій Іванович ; Держ. установа "Нац. наук. центр 

радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України", [КЛПУ "Донец. обл. спеціаліз. 

центр мед. генетики та пренатал. діагностики"]. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5483 А] УДК 616.12-007-07 

6201. Асса О. В. Інфузійно-трансфузійне забезпечення в комплексному ліку-

ванні інтрам'язових гематом у хворих на гемофілію : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Асса 

Олексій Валерійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гематології та транс-

фузіології НАМН України". — К., 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). 

— 100 пр. — [2012-4664 А] УДК 616.151.5-06:616.74-005.1]-085 

6202. Баранова Н. В. Інтенсивна терапія у постраждалих з закритою травмою 

серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анес-

тезіологія та інтенсив. терапія" / Баранова Надія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 

України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", [Харків. нац. мед. ун-т]. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-6735 А] УДК 616.12-001-083.98 

6203. Білавка І. В. Хвороба двостулкового аортального клапана: клініко-

функціональні та патоморфологічні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Білавка Ірина В'ячеславів-

на ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 

Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-6740 А] УДК 616.126.5-036-085 

6204. Білоус З. О. Дисфункція ендотелію та варіабельність серцевого ритму у 

хворих на стабільну стенокардію з різною частотою серцевих скорочень та методи її 

корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Білоус Зоряна Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-6819 А] УДК 616.12-009.72-07 
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6205. Богун Ю. В. Оптимізація комбінованої анестезії при оперативних втру-

чаннях з приводу оклюзійного ураження магістральних судин : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 

терапія" / Богун Юрій Володимирович ; Нац. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Щу-

пика, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії НАМН України"]. — К., 2012. — 16 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — 100 пр. — [2012-5519 А] 

 УДК 616.13-089.5-089 

6206. Вавілова Л. Л. Патогенетична єдність та проатерогенна значущість ком-

понентів синдрому інсулінорезистентності та вплив на ці компоненти піоглітазону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Вавілова Лариса Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології 

ім. акад. М. Д. Стражеска" Нац. акад. мед. наук України]. — Луганськ, 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3940 А] 

 УДК 616.13-004.6-092:612.122/.123 

6207. Вашакідзе З. Інгібітори реніну при фібриляції передсердь : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Вашакідзе 

Зінаїда ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти]. — Х., 2012. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-6075 А] УДК 616.125-008.313-085 

6208. Винник Н. І. Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця в 

сполученні з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Винник Наталія Іванівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Вищ. держ. навч. 

закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Луганськ, 2012. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2012-7728 А] УДК 616.12-005.4-008-08 

6209. Гавриченко Д. Г. Вплив подовженої епідуральної анестезії на структуру 

тромбогеморагічних ускладнень на периопераційному етапі лікування хворих на рак 

ендометрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 

"Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Гавриченко Дмитро Георгійович ; М-во охо-

рони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", [Одес. держ. 

мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-6763 А] УДК 616.145-006.6-06:616.151.5]-08 

6210. Гаман І. О. Маркери субклінічного ураження органів-мішеней та мож-

ливість їх корекції шляхом комплексного лікування у хворих на артеріальну гіпертен-

зію з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Гаман Ірина Олегівна ; М-во охорони здоров'я 

Україним, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т"]. — Львів, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. 

— [2012-7495 А] УДК 616.12-008.331.1-08 

6211. Гюльмамедов В. А. Обґрунтування диференційованого підходу до вибо-

ру способу хірургічного лікування геморою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гюльмамедов Валентин Артурович ; 

Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України", 

[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Донецьк, 2012. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5589 А] 

 УДК 616.147.17-007.64-079.7-089.15 
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6212. Дебрецені О. В. Первинна артеріальна гіпертензія у дітей шкільного ві-

ку, фактори ризику, методи корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Дебрецені Олена Валеріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. вищ. навч. закл. "Уж-

город. нац. ун-т"]. — К., 2012. — 24, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-3964 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-036-085-057.874 

6213. Діккер Г. М. Комплексне лікування хворих з трофічними виразками ве-

нозного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Діккер Георгій Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. 

ун-т"]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-3967 А] УДК 616.147.3-007.64-002.44-085 

6214. Допіряк О. В. Відкрита торакальна та абдомінальна травма з множинни-

ми, поєднаними та ізольованими пошкодженнями серця : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Допіряк Олександр Воло-

димирович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології 

ім. О. О. Шалімова", [Укр. наук.-практ. центр екстрен. мед. допомоги та медицини 

катастроф МОЗ України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-5602 А] УДК 616.12-001.4-089 

6215. Івчина Н. А. Ефективність та переносимість омега-3 поліненасичених 

жирних кислот у лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця після стентування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіоло-

гія" / Івчина Надія Анатоліївна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони 

здоров'я України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук Украї-

ни". — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-4882 А] УДК 616.12-005.4-089.819.5 

6216. Кадочніков С. В. Лазерна ендовенозна коагуляція у хірургічному ліку-

ванні варикозної хвороби нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кадочніков Сергій Валерійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-4898 А] УДК 616.147.3-007.64-085.849 

6217. Ковальский П. П. Співспряжені іон-транспортувальні функції еритро-

цитних мембран у хворих на стенокардію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ковальский Петро Петрович ; 

М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького]. — Чернівці, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Біблі-

огр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2012-4224 А] УДК 616.12-009.72-092 

6218. Козленко Т. В. Оптимізація лікування хворих на гіпертонічну хворобу в 

поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки в амбулаторних умовах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. прак-

тика — сімейна медицина" / Козленко Тетяна Вікторівна ; МОЗ України, Держ. закл. 

"Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2012. — 23 с. — Бібліогр.: с. 17—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-7741 А] УДК 616.12-008.331.1-08:616.342-002.44 

6219. Козубович Р. М. Особливості діагностики та надання спеціалізованої 

допомоги хворим з гіпокоагуляційним синдромом в невідкладній абдомінальній хі-

рургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Ге-
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матологія та трансфузіологія" / Козубович Руслан Миколайович ; Нац. акад. мед. 

наук України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України". — К., 2012. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4949 А] 

 УДК 616.151.5-07-089 

6220. Костромін Г. О. Хірургічне лікування хворих на аневризму черевного 

відділу аорти у поєднанні з ішемічною хворобою серця : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Костромін 

Григорій Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т 

серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця М-ва 

охорони здоров'я України]. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-5666 А] УДК 616.133-089:616.12-005.4 

6221. Кочубєй О. А. Онкостатин М та структурно-функціональний стан лівого 

шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Кочубєй Оксана Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 

— Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6965 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.379-008.64]-07 

6222. Кулик В. Л. Клінічне значення тривалості інтервалу QTс у діагностиці та 

медикаментозному контролі постійної фібриляції передсердь : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кулик Влади-

слав Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во охорони здо-

ров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 

2012. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2012-6221 А]

 УДК 616.12-008.313-073-085 

6223. Кутовий В. В. Циркулюючі антитіла та маркери запалення при хронічній 

серцевій недостатності: клінічне значення та зміни на фоні фармакотерапії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Куто-

вий Віталій Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. 

центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—13 

(16 назв). — 120 пр. — [2012-5680 А] УДК 616.12-008.46-036.1-076-08:615.22 

6224. Луцак О. О. Предиктори якості життя та прогностичне значення її стан-

дартизованої оцінки у хворих з хронічною серцевою недостатністю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Луцак Олена 

Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т 

кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6251 А] УДК 616.12-008.46-036.1-037 

6225. Мазур Ю. В. Серцево-судинне ремоделювання та когнітивні порушення 

у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, їх взаємозв'язок та динаміка під впливом комп-

лексної медикаментозної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Мазур Юлія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського", [Вінниц. нац. 

мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Сімферополь, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5708 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-005.4-085 

6226. Нагорна В. Г. Клініко-гемодинамічні та нейрогуморальні аспекти діаг-

ностики і лікування хронічної серцевої недостатності у хворих ішемічною хворобою 

серця та цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Нагорна Валентина Геннадіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5762 А] 

 УДК 616.12-005.4-008.46-036.1:616.379-008.64]-07-08 

6227. Наземець Т. В. Клініко-прогностична роль визначення рівня циркулюю-

чого амінотермінального фрагменту промозкового натрійуретичного пептиду у хво-

рих з хронічною серцевою недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Наземець Тетяна Валеріївна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражес-

ка". — К., 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-5766 А] УДК 616.12-008.46-036.1-037 

6228. Нечай В. С. Шляхи покращення результатів хірургічного лікування хво-

рих на хронічний геморой ІІІ—ІV стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Нечай Владислав Степанович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6310 А] 

 УДК 616.147.17-007.64-089 

6229. Новосад А. В. Вплив мелатоніну на ритми сну та артеріального тиску в 

комплексній фармакотерапії гіпертонічної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Новосад Алла 

Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМН України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ Украї-

ни]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-7058 А] УДК 616.12-008.331.1-085.21:612.821.7 

6230. Оброцька Х. М. Особливості змін в імунній системі, гемостазі та варіа-

бельності серцевого ритму при алкогольній кардіоміопатії : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Оброцька Христина 

Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-

кого. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7611 А]

 УДК 616.12-02:616.89-008.441.3]-092.19 

6231. Омельяненко О. В. Ефективність застосування радонових ванн та елект-

ростимуляції в лікуванні хворих на атеросклероз артерій нижніх кінцівок з артеріаль-

ною гіпертензією, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 

фізіотерапія та курортологія" / Омельяненко Олена Вячеславівна ; ДУ "Укр. НДІ мед. 

реабілітації та курортології М-ва охорони здоров'я України", [Харків. мед. акад. піс-

лядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-5128 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+616.718-002.4-08-02:614.876 

6232. Орлова В. Д. Вплив тютюнопаління на формування субклінічної систем-

ної запальної реакції при хронічній серцевій і легеневій недостатності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Орло-

ва Вікторія Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. 

держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4552 А] УДК 616.12+616.24]-002:613.84 

6233. Пасько В. С. Зміни показників добового моніторування артеріального 

тиску та тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу 

похилого віку під впливом комбінованого антигіпертензивного лікування : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Пась-

ко Вікторія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-7069 А] УДК 616.12-008.331.1-06:616.151.5]-085-053.9 

6234. Погоріла О. І. Клініко-гематологічні та імунологічні особливості у хво-

рих на неходжкінські лімфоми з інфекційними ускладненнями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіо-

логія" / Погоріла Оксана Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

гематології та трансфузіології НАМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-5183 А] УДК 616.155.392-036-097-06:616.9 

6235. Потаскалова В. С. Клініко-патофізіологічні особливості есенціальної 

артеріальної гіпертензії у чоловіків за умов впливу електромагнітного випроміню-

вання надвисокочастотного діапазону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Потаскалова Вікторія Сергіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Укр. військ.-мед. 

акад. М-ва оборони України]. — К., 2012. — 15 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 10—12 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-5196 А] УДК 616.12-008.331.1-092-055.1 

6236. Приходько Н. П. Роль клініко-анамнестичних, запальних факторів в прог-

нозуванні перебігу ішемічної хвороби серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Приходько Наталія Петрівна ; Держ. 

закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", Держ. установа "Ін-т 

гастроентерології Нац. акад. мед. наук України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 

мед. стоматол. акад."]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-5198 А] УДК 616.12-005.4-071.1 

6237. Пуляєва І. С. Діагностика та лікування тромбозів глибоких вен нижніх 

кінцівок у онкологічних хворих з урахуванням прогностичної оцінки їх розвитку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Пуляєва Інна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії НАМН України"]. — Х. 2012. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5208 А] 

 УДК 616.147.3-005.6-006-07-08 

6238. Романюк Т. В. Трофічні виразки венозного генезу — тактика хірургіч-

ного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Романюк Тарас Володимирович ; М-во охорони здоров'я Украї-

ни, Держ. вищ. навч. мед. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України". — Тернопіль, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). 

— 100 пр. — [2012-6322 А] УДК 616.147.3-007.64-002.44-089 

6239. Рудик Д. В. Мініінвазивна корекція ускладнень синдрому портальної гі-

пертензії у хворих на цироз печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Рудик Діана Віталіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-

огр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5859 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.36-004-089 

6240. Савченко Ю. Г. Особливості кардіо-респіраторних порушень та енерге-

тичного гомеостазу в організованій популяції у осіб з артеріальною гіпертензією, 

ожирінням та дисліпідемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
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наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Савченко Юлія Генріхівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6645 А] УДК 616.12:616.211]-008.6 

6241. Самура Т. О. Прогностична оцінка несприятливого клінічного перебігу 

та тяжкості кардіального ремоделювання у хворих на Q-інфаркт міокарда за допомо-
гою біологічних маркерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Самура Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2012-7335 А] УДК 616.127-005.8-036 
6242. Саніна І. О. Оцінка статусу бета-адренорецепції у дітей з кардіоміопатія-

ми при метаболічних розладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Саніна Ірина Олександрівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-6650 А] УДК 616.127-008.9-053.2-074 
6243. Семенюк О. О. Особливості стану імунної системи та її взаємозв'язок з 

мікробіоценозом кишечника у дітей з гострою лімфобластною лейкемією на етапі 

довготривалої ремісії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Семенюк Олександр Олександрович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Ін-т патології крові та 

трансфуз. медицини НАМН України"]. — Х., 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(14 назв). — 120 пр. — [2012-7754 А] УДК 616.155.392-036.1:616.34-008]-053.2 

6244. Сидоренко І. О. Застосування магнітолазеротерапії та ампліпульс-елект-

росну у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу 
з метаболічним синдромом на госпітальному та поліклінічному етапах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 

фізіотерапія та курортологія" / Сидоренко Ірина Олександрівна ; ДУ "Укр. НДІ мед. 

реабілітації та курортології М-ва охорони здоров'я України", [Одес. нац. мед. ун-т 
МОЗ України]. — Одеса, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 150 пр. — 

[2012-5264 А] УДК 616.12-008.331.1-008.9:615.84 

6245. Стіліді М. І. Структурно-функціональні характеристики серця і гормо-

нальна активність жирової тканини у хворих з метаболічним синдромом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Сті-

ліді Михайло Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. 

держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2012. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6684 А] УДК 616.12-008.9 

6246. Тараненко Т. В. Стан судин у дітей з системними хворобами сполучної 
тканини та обґрунтування нових підходів до їх лікування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Тараненко Тамара Вік-

торівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6339 А] 

 УДК 616.13:616.5-004]-08-073.432.19-053.2 

6247. Удовиченко М. М. Особливості перебігу серцевої недостатності у хво-

рих на цукровий діабет 2-го типу в залежності від поліморфізму гена бета1-адрено-

рецепторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 
"Внутр. хвороби" / Удовиченко Марина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я Украї-

ни, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України"]. — Х., 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 11—15 (20 назв). — 100 пр. — [2012-3881 А] 

 УДК 616.12-008.46-036:616.379-008.64 
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6248. Федоренко О. В. Корекція гіпоксично-ішемічних порушень при гостро-

му інфекційному міокардиті у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Федоренко Оксана Віталіївна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Біблі-

огр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5358 А] 

 УДК 616.127-002.1-085.224-053.2 

6249. Царук О. Я. Діагностична ефективність комплексного ультразвукового 

дослідження в ранньому виявленні вроджених вад серця у немовлят в умовах облас-

ного центру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Царук Олександра Ярославівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-

ка, [Держ. уст. "Наук.-практ. мед. центр дит. кардіології та кардіохірургії МОЗ Украї-

ни"]. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-3918 А] УДК 616.12-007.2-073.4-053.2 

6250. Чернецька Г. В. Ефективність комплексної реабілітації хворих на гіпер-

тонічну хворобу з метаболічним синдромом на амбулаторному етапі з застосуванням 

пневмопресингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Чернецька Ганна Веніа-

мінівна ; ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології М-ва охорони здоров'я Украї-

ни", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (19 назв). — 130 пр. — [2012-7701 А] УДК 616.12-008.331.1-085 

6251. Шлімкевич І. В. Структурно-функціональні механізми адаптації у дітей 

з різними варіантами артеріальної гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Шлімкевич Інна Василівна ; М-во 

охорони здоров'я, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2012-4640 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-053.2 

6252. Якимишина Л. І. Фармакогенетичний підхід в лікуванні гіпертонічної 

хвороби кандесартаном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Якимишина Лариса Іллівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад."]. — Х., 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5475 А]

 УДК 616.12-008.331.1-085 

6253. Яновська К. О. Особливості ендокринної активності адипозної тканини 

та вазорегулюючої функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу з метаболіч-

ним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Яновська Катерина Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражес-

ка". — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 1 30 пр. — 

[2012-4194 А] УДК 616.12-008.331.1-008.9 

616.2 Патологія дихальної системи.  

Захворювання, пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 
6254. Аврунін О. Г. Теоретичні основи, методи та засоби діагностики і ком-

п'ютерного планування в ринології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Аврунін Олег Григо-
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рович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки]. — Х., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (43 назви). 

— 100 пр. — [2012-7445 А] УДК 004.4:616.211-072.7 

6255. Вороньжев І. О. Променева діагностика змін органів грудної клітки у 

новонароджених та дітей раннього віку з гіпоксично-ішемічними та травматичними 
ураженнями центральної нервової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Воронь-

жев Ігор Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. після-

диплом. освіти. — Х., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32 (46 назв). — 
100 пр. — [2012-6443 А] УДК 616.23/.24-001.35-073.7-053.31 

6256. Давидчук Г. М. Роль мікробного фактора у порушеннях функції та ме-

таболізму лейкоцитів у дітей, хворих на позалікарняні пневмонії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Давид-

чук Галина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. 
мед. ун-т". — Луганськ, 2012. — 28 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—25 (36 назв). — 

100 пр. — [2012-6381 А] УДК 616.24-002-008.9:612.112]-053.2 

6257. Дєєва Ю. В. Периферичні і центральні порушення вестибулярного аналі-

затора у хворих на цукровий діабет : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / 

Дєєва Юлія Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця. — К., 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (38 назв). — 100 пр. 

— [2012-6862 А] УДК 616.28-008.5:616.379-008.64 

6258. Левченко Л. А. Внутрішньоутробні пневмонії у недоношених новонарод-
жених: рання та диференціальна діагностика : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Левченко Людмила Анатоліївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Донец. нац. мед. 

ун-т ім. М. Горького]. — Х., 2012. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 
100 пр. — [2012-4028 А] УДК 616.24-002-053.32-07 

6259. Марущак М. І. Патогенез гострого ураження легень: порушення оксида-

ційних, імуно-цитокінових, некротичних та апоптоз-опосередкованих процесів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіоло-
гія" / Марущак Марія Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського М-ва охорони здоров'я України". — Тернопіль, 2012. — 

35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (40 назв). — 100 пр. — [2012-6263 А] 

 УДК 616.2-022.6-008.9-092 

6260. Уманець Т. Р. Фенотипи перебігу бронхіальної астми у дітей: патогене-
тичні механізми розвитку, діагностика, лікування та методи вторинної профілакти-

ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіат-

рія" / Уманець Тетяна Рудольфівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології Нац. акад. мед. наук України". — К., 2012. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 26—30 (33 назви). — 100 пр. — [2012-7437 А] УДК 616.248-053.2-07-08 

6261. Хурані Іяд Фахід. Генетичні передумови розвитку легеневих ушкоджень 

і шляхи їх профілактики у хворих на рак грудної залози : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Хурані Іяд Фахід ; М-во 

охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Вінниц. нац. мед. 
ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Донецьк, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 

(38 назв). — 100 пр. — [2012-4619 А] УДК 616.24-001:618.19-006.6]-084 

6262. Чернуський В. Г. Характеристика клініко-імунологічних та інфекційних 

факторів при бронхіальній астмі у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Чернуський В'ячеслав Гри-

горович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Донецьк, 2012. — 30 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 21—26 (52 назви). — 100 пр. — [2012-5978 А] УДК 616.248-022-036-053.2 

На ступінь кандидата 

6263. Бабінова О. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікувально-реабілі-

таційних заходів для дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт із супутньою біліарною 

патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Бабінова Оксана Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Хар-

ків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ДУ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Х., 2012. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3929 А]

 УДК 616.233-002-036.87-06-08-053.2 

6264. Берест І. Є. Тверда фаза носового секрету в діагностиці форм хронічного 

риніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 

"Оториноларингологія" / Берест Ірина Євгенівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", 

[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4283 А]

 УДК 616.211-002-07 

6265. Борисюк О. П. Клініко-патогенетичні особливості, діагностика і профі-

лактика бронхолегеневої дисплазії у глибоконедоношених немовлят : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Борисюк 

Олена Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. — Львів, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-6753 А] УДК 616.23/.24-007.1-036-07-084-053.32 

6266. Герасимчук М. Р. Патогенетичні механізми розвитку легеневої патології 

при гострому розлитому перитоніті в експерименті та шляхи їх корекції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Герасимчук Марта Романівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Запоріжжя, 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2012-6772 А] 

 УДК 616.24-092:616.381-002 

6267. Дерев'янко М. І. Роль нікелю та хрому у генезі алергічного риніту : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оторинола-

рингологія" / Дерев'янко Марина Ігорівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. уста-

нова "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". — К., 

2012. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. 

— [2012-6860 А] УДК 616.211-002-056.43:[546.74+546.76 

6268. Дорофеєв Д. О. Патофізіологічні особливості перебігу запалення легень 

у дітей з гострим та хронічним стресом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Дорофеєв Дмитро Олександро-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. 

мед. акад. МОЗ України"]. — Чернівці, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-7519 А] УДК 616.24-002-053.2 

6269. Кузєнков Р. В. Розробка критеріїв для початку безпечної нутритивної 

підтримки недоношеним новонародженим з респіраторним дистрес-синдромом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіо-

логія та інтенсив. терапія" / Кузєнков Роман Вікторович ; М-во охорони здоров'я 
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України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Донецьк, 2012. — 18 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2012-6216 А] 
 УДК 616.24-008.4:615.456]-053.32 
6270. Маляренко Т. В. Лікування хворих на сезонний алергічний риніт із за-

стосуванням фітопрепарату та топічного кортикостероїду : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Маляренко 
Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларин-
гології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". — К., 2012. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-5718 А] 

 УДК 616.211-002-056:615.32 
6271. Мигович В. В. Оптимізація лікування хворих на бронхіальну астму в 

поєднанні з метаболічним синдромом з урахуванням основних патогенетичних шля-
хів їх виникнення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.02 "Внутр. хвороби" / Мигович Віра Василівна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — Донецьк, 2012. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5734 А] 

 УДК 616.248-008.9-08 
6272. Москалюк О. М. Критерії діагностики диспластикозалежного торакодіаф-

рагмального синдрому у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Москалюк Оксана Миколаївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2012-5107 А] 

 УДК 616.25/.26-007.1-079-053.2 
6273. Насер Шамхі Алі Аль-Хабіб. Регіональні особливості полінозів Одесь-

кої області. Порівняльна ефективність специфічної імунотерапії сезонних алергічних 
ринітів за допомогою регіональних алергенів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Насер Шамхі Алі 
Аль-Хабіб ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології 
ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. 
— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-5770 А]
 УДК 616.211-002-056.43-022.8-085](477.74) 

6274. Поляков В. В. Функціональний стан гістогематичного бар'єру легень при 
бронхіальній астмі у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Поляков Валентин Володимирович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 
(9 назв). — 100 пр. — [2012-7323 А] УДК 616.248-07-053.2 

6275. Рудяк О. М. Морфофункціональна характеристика легень недоношених 
новонароджених дітей на фоні метаболічного синдрому матері : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Рудяк 
Олександра Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Львів, 2012. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5241 А] 

 УДК 616.24-053.32-091:616.379-008.64 
6276. Савчук Л. В. Електроадгезія в закритті глотково-стравохідного співвустя 

у хворих на рак гортані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Савчук Леонід Васильович ; Нац. акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 
НАМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ Украї-
ни]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 1 20 пр. — 
[2012-4589 А] УДК 616.22-006.6-089.87-089.84 
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6277. Стечишин О. О. Обґрунтування та ефективність хірургічного лікування 

хронічного середнього отиту із застосуванням біокомпозиту "Синтекість" : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларинголо-

гія" / Стечишин Олена Олександрівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [Вінниц. нац. мед. 

ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2012. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — [2012-5901 А] УДК 616.28-002.32-089.843 

6278. Терещенко І. В. Клініко-функціональне обґрунтування застосування 

синглетно-кисневої терапії та діафрагмально-релаксаційної дихальної гімнастики в 

комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реа-

білітація, фізіотерапія та курортологія" / Терещенко Ірина Валеріївна ; Держ. устано-

ва "Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології М-ва охорони здоров'я України", [До-

нец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Одеса, 2012. — 23 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7669 А]УДК 616.24-

007.271:615.825 

6279. Усенко В. О. Оптимізація лікування хворих на хронічний бронхіт у 

поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки в амбулаторних умовах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. прак-

тика — сімейна медицина" / Усенко Віра Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—22 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-7760 А] УДК 616.233-002-08:616.342-002.44 

6280. Чеснокова М. М. Генетичні особливості системи "хазяїн-патоген" в па-

тогенезі туберкульозного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Чеснокова Марина Михайлівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2012. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-4124 А] 

 УДК 616.24-002.5-056.7 

6281. Щербак В. В. Протеолітичні та антиоксидантні механізми розвитку ре-

паративних процесів у легенях при їх запаленні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Щербак Віктор Воло-

димирович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 

[ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Донецьк, 2012. — 22 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6358 А] УДК 616.24-002-07-085 

6282. Ющенко В. М. Поліпозний риносинуїт: клініко-морфологічні прояви, 

патогенетичні підходи до лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Ющенко Віктор Миколайович ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Ко-

ломійченка", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2012. — 

16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7382 А] 

 УДК 616.211-002.2-036.1-06-08 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

6283. Антоненко М. Ю. Наукове обґрунтування сучасної стратегії профілак-

тики захворювань пародонта в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Антоненко Марина Юріївна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", 
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[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Полтава, 2012. — 40, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (70 назв). — 100 пр. — [2012-4659 А] 

 УДК 616.314.17-084(477) 
6284. Дем'яненко С. О. Патогенетичні принципи профілактики і лікування 

стоматитів при гепатобіліарній патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дем'яненко Світлана Олександрівна ; 
Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 2012. — 
35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (34 назви). — 100 пр. — [2012-4819 А] 

 УДК 616.36-002.2:616.31-002]-078.33-08 
6285. Іщенко Р. В. Профілактика та лікування метастатичного ураження печін-

ки при колоректальному раку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Іщенко Роман Вікторович ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Комун. клініч. лікув.-профілакт. закл. 
"Донец. обл. протипухлин. центр"]. — Донецьк, 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 24—32 (58 назв). — 100 пр. — [2012-4892 А] УДК 616.36-006.6-089 

6286. Ладур А. І. Поліорганна функціонально-зберігаюча і реконструктивно-
відновна хірургія колоректального раку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Ладур Андрій Ігорович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Комун. клініч. лікув.-про-
філакт. закл. "Донец. обл. протипухлин. центр МОЗ України"]. — Донецьк, 2012. — 
36 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (47 назв). — 100 пр. — [2012-6396 А] 

 УДК 616.345-006.6-089.87 
6287. Саволюк С. І. Обґрунтування лікувальної тактики у хворих на обтура-

ційну жовтяницю непухлинної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Саволюк Сергій Іванович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2012. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26—34 
(76 назв). — 100 пр. — [2012-7094 А] УДК 616.36-008.5-089 

6288. Сидюк А. В. Внутрішньоартеріальна хіміотерапія в комбінованому ліку-
ванні раку шлунка : (клініч. та експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Сидюк Андрій Володимиро-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Комун. 
клініч. лікув.-профілакт. закл. "Донец. обл. протипухлин. центр"]. — Донецьк, 2012. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (47 назв). — 100 пр. — [2012-5879 А] 

 УДК 616.33-006.6-085.28 
6289. Сулаєва О. М. Патогенез гострих кровотеч з виразок гастродуоденальної 

зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Па-
тол. фізіологія" / Сулаєва Оксана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, До-
нец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. — 37 с. — Бібліогр.: с. 27—33 
(45 назв). — 100 пр. — [2012-4161 А] УДК 616.32/.33-002.44-005.1-036-002 

6290. Шешукова О. В. Патогенетичні особливості періодонтитів тимчасових 
зубів у дітей та диференційовані підходи до лікування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шешукова Ольга 
Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 
мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2012. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 
(34 назви). — 100 пр. — [2012-7184 А] УДК 616.314.9-08 

На ступінь кандидата 

6291. Абудан Ахмад. Комплексне лікування та реабілітація пацієнтів із зубо-
щелепними аномаліями і ранньою втратою молочних зубів : автореф. дис. на здобут-
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тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Абудан Ахмад ; 
Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 2012. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4401 А] 

 УДК 616.314-089.23+616.716.8 

6292. Андрєєв Г. І. Хірургічна тактика і лікування тонкокишкових нориць : 

(клініч.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Андрєєв Герман Ігорович ; М-во охорони здоров'я Украї-

ни, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії НАМН України"]. — 

Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4403 А]

 УДК 616.341-007.253-089 

6293. Антонян І. С. Патофізіологічні механізми стрес-індукованих порушень 

діяльності органів травлення та обґрунтування їх корекції за допомогою депренілу та 

пентоксифілину : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Антонян Іда Сергіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4661 А] УДК 616.34-002-092-08 

6294. Артем'єв А. В. Еволюційні особливості розвитку захворювань на карієс 

зубів у людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Артем'єв Андрій Владиславович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 

2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7202 А]

 УДК 616.314-002(091) 

6295. Бабичева О. О. Вплив дисбалансу амінокислотного та біоелементного 

обмінів на перебіг неалкогольної жирової хвороби печінки при поєднанні з цукровим 

діабетом 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Бабичева Олександра Олександрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5498 А] 

 УДК 616.379-008.64:616.36-002.43]-008.9 

6296. Балабанцева Г. П. Ларингофарингеальні та пульмонологічні прояви гас-

троезофагеальної рефлюксної хвороби: оптимізація діагностичних і терапевтичних 

стратегій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Балабанцева Ганна Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 

2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6729 А] 

 УДК 616.33-008.17:616.231-002-07-08 

6297. Бєлас Т. Ю. Вплив прорізування та положення нижніх третіх молярів на 

формування зубощелепних аномалій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бєлас Тетяна Юріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2012-6060 А] УДК 616.314-007.1-02 

6298. Вакуленко К. М. Прогнозування перебігу та корекція лікування гострих 

одонтогенних гнійно-запальних процесів м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стомато-

логія" / Вакуленко Катерина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 11—15 (23 назви). — 100 пр. — 

[2012-5540 А] УДК 616.317/.318-002.3-036.1-085 

6299. Васильєв А. В. Обґрунтування використання лапароскопічної протезую-

чої інтраабдомінальної пластики пахвинних гриж : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Васильєв Артем Володимиро-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 

2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5545 А]

 УДК 616.381-007.43-089.844 
6300. Вовчук І. М. Обґрунтування комплексної програми профілактики та лі-

кування гострої печінкової недостатності у хворих на гострий панкреатит біліарної 

етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Вовчук Ігор Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2012. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-7485 А] УДК 616.37-002-084-08 

6301. Воронов О. М. Діагностика і оперативне лікування ускладнень інфікова-

ного панкреонекроза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Воронов Олександр Миколайович ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімфе-

рополь, 2012. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6442 А]

 УДК 616.37-002.4-022.7-07-089 

6302. Герман О. Б. Клініко-інструментальна та морфологічна характеристика 
верхнього відділу шлунково-кишкового тракту при ювенільному ревматоїдному 

артриті та корекція виявлених порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Герман Олена Борисівна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядип-
лом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-6377 А] УДК 616.34-008.8-08-053.2 

6303. Гнідь Р. М. Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактика 

захворювань пародонту в осіб, які проживають у регіоні, забрудненому сіркою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стомато-
логія" / Гнідь Роман Михайлович ; М-во охорони здров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-5576 А] УДК 616.314.17-002.3-07-08:614.878 

6304. Димо С. М. Оптимізація лікувально-діагностичного процесу при дивер-
тикулі Меккеля та його ускладненнях у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Димо Сергій Миколайович ; 

Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України", 

[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Донецьк, 
2012. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5596 А]

 УДК 616.341-007.64-053.2-06-089 

6305. Дієв Є. В. Клінічне обґрунтування встановлення тривалості виготовлення 

ненормованих зуботехнічних робіт до використання в ортопедичній стоматології : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стомато-
логія" / Дієв Євген Вячеславович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. 

наук України". — Одеса, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-6866 А] УДК 616.314-089.23 

6306. Доля Е. І. Лікування фуркаційних перфорацій твердих тканин зуба : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматоло-

гія" / Доля Едуард Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 

— Х., 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7243 А]

 УДК 616.314.17-008.1-085 
6307. Згонник А. Ю. Лапароскопічна езофагокардіоміотомія в лікуванні аха-

лазії кардії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
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"Хірургія" / Згонник Андрій Юрійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т 

хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6902 А] УДК 616.333-089.819 

6308. Іваськіва К. Ю. Клінічні особливості інфекцій сечових шляхів у хворих 

на цукровий діабет та їх лікування з урахуванням імунологічних порушень : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / 

Іваськіва Катерина Юріївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин 

ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3987 А] 

 УДК 616.379-008.64:616.617/.62-022.7]-085.37 

6309. Ірза О. Л. Особливості ортопедичного лікування хворих з дефектами зуб-

них рядів незнімними конструкціями з опорою на імплантати : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ірза Оксана 

Леонтіївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. 

установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. — Одеса, 

2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2012-4889 А] 

 УДК 616.314-089.28 

6310. Ісаєва Н. С. Особливості клінічного перебігу та профілактики карієсу 

постійних зубів у дітей, хворих на аскаридоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ісаєва Надія Семенівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Приват. вищ. навч. закл. "Київ. мед. ун-т УАНМ"]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2012-6919 А] 

 УДК 616.314-002-084:616.995.132]-053.2 

6311. Качанов В. М. Сучасні аспекти мінімізації післяопераційних ускладнень 

панкреатодуоденальної резекції при обструктивних захворюваннях гепатопанкреа-

тодуоденальної зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Качанов Валерій Миколайович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Вінниця, 

2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2012-7262 А]

 УДК 616.36-008.5-089 

6312. Квасніцька О. С. Клініко-патогенетичні чинники формування трофоло-

гічних розладів при хронічному панкреатиті у поєднанні із хронічним обструктив-

ним захворюванням легень, шляхи оптимізації лікування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Квасніцька Оксана 

Степанівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — К., 

2012. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-4484 А] УДК 616.37-002:616.233-002]-085 

6313. Керничний В. В. Діагностика і профілактика ішемічних розладів у товсто-

кишковому трансплантаті при черевно-анальних резекціях прямої кишки : (експе-

рим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Керничний Віталій Володимирович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2012. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-

5636 А] УДК 616.345-005.4-07:616.351-089.87 

6314. Коваленко О. С. Прояви епідемічного процесу гепатиту В в умовах про-

ведення вакцинопрофілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
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наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Коваленко Ольга Сергіївна ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома-

шевського Нац. акад. мед. наук України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — 

К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2012-6939 А]

 УДК 616.36-022.6-036.22-085.371 

6315. Козлова Т. В. Оптимізація інфузійної терапії при обширних резекціях 

печінки : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Козлова Тетяна 

Владиславівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ 

України", [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії Нац. акад. мед. наук України"]. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. 
— [2012-5649 А] УДК 616.36-085:615.38 

6316. Кононенко Д. О. Хірургічне лікування гостроускладнених дуоденальних 

виразок з корекцією трофічних і гемокоагуляційних порушень слизової шлунка і 

дванадцятипалої кишки : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кононенко Дмитро Олек-

сандрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 

[ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Х., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(20 назв). — 1 20 пр. — [2012-4496 А] УДК 616.334-002:616.342-002.44]-089 

6317. Косенко Ю. А. Патогенетичні особливості дії ультрафіолетового опро-
мінення крові в комплексному лікуванні хворих з абсцесами печінки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ко-

сенко Юрій Анатольович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. 

мед. ун-т". — Луганськ, 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 
100 пр. — [2012-6393 А] УДК 616.36-002.3-085.849 

6318. Кравцова О. О. Променева діагностика хімічних опіків стравоходу та їх 

ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 

"Промен. діагностика та промен. терапія" / Кравцова Олена Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2012. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-6967 А] 

 УДК 616.32-001.17-073.7 

6319. Кряжев О. В. Особливості кісткового метаболізму у дітей раннього віку 

з проявами харчової алергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кряжев Олександр Володимирович ; М-во охорони здо-

ров'я України, ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України". — Запоріж-

жя, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-7273 А]

 УДК 616.3-056.3-07-053.3 
6320. Курило Г. В. Діагностика та хірургічна тактика при вроджених вадах 

товстої кишки у новонароджених та дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Курило Галина Ва-

силівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 
(8 назв). — [2012-4509 А] УДК 616.345-007.24-071-089-053.3 

6321. Лепський В. В. Диференційований підхід до ортопедичного лікування 

хворих з малими включеними дефектами зубних рядів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лепський Вячеслав 
Владленович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України". — 

Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-4346 А] УДК 616.314-089.23 
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6322. Лобунець О. О. Роль цитокінів та ендотеліальної дисфункції в механіз-

мах формування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутньою нейроцир-

куляторною дистонією та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Лобунець Ольга Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти]. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-4516 А] УДК 616.329-009.1:616.33-002]-092-085 

6323. Лучак І. В. Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики карієсу 

зубів у дітей зі зниженою функціональною активністю слинних залоз : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лучак 

Ілона Василівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України". — 

Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-7579 А]

 УДК 616.314-002-053.2-084 

6324. Манащук Н. В. Клінічна ефективність комбінованого застосування ан-

тисептика та імуномодулятора при лікуванні захворювань пародонта у хворих з хро-

нічними колітами різної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Манащук Надія Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-

бачевського]. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-5721 А] УДК 616.34-002-036.1:616.314.17-002]-08 

6325. Мачоган В. Р. Клініко-експериментальне обґрунтування лікування хво-

рих на генералізований пародонтит з використанням синбіотика : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Мачоган 

Володимир Романович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук Украї-

ни", [Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського" 

МОЗ України]. — Одеса, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-7589 А] УДК 616.314.17-008.1-085 

6326. Мигович І. І. Ефективність використання озонотерапії та гіпербаричної 

оксигенації на санаторно-курортному етапі лікування хворих на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Мигович Іван 

Іванович ; ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології М-ва охорони здоров'я 

України", [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т МОНмолодьспорту України"]. — Одеса, 2012. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5079 А] 

 УДК 616.329-002-085.835 

6327. Михалко Я. О. Вивчення можливостей профілактики та корекції проявів 

метаболічного синдрому в родинах хворих, інфікованих Helicobacter pylori : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. практика — 

сімейна медицина" / Михалко Ярослав Омелянович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. 

— К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5089 А]

 УДК 616.33-022.7:579.835.1]-008.9-039.71-085 

6328. Мірошниченко С. С. Роль порушень ліпідного гомеостазу в патогенезі 

гострого панкреатиту та шляхи їх корекції : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мірош-

ниченко Сергій Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 

— Х., 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7295 А]

 УДК 616.37-002-092 
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6329. Міськів В. А. Вікові особливості морфологічних змін у підшлунковій за-

лозі щурів при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Міськів Василь 

Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро-

гова, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Вінниця, 2012. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-5748 А] 

 УДК 616.379-008.64-053-092.9 

6330. Мкадмі Джігед. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у хворих на 

цукровий діабет 2 типу: поширеність, особливості клінічного перебігу і лікування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроен-

терологія" / Мкадмі Джігед ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони 

здоров'я України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук Украї-

ни", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4047 А] 

 УДК 616.33-002:616.379-008.61]-036-08 

6331. Муравйов П. Т. Комплексне хірургічне лікування хворих на гострий 

панкреатит на різних етапах перебігу захворювання за умов корекції синдрому гіпе-

рметаболізму-гіперкатаболізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Муравйов Петро Тадеушович ; М-во охорони 

здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Одес. нац. мед. ун-т]. — 

Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-7296 А] УДК 616.37-002-089-056.253 

6332. Мухамед Мофтах Елааті. Мікробіологічне обґрунтування сумісного ви-

користання пробіотиків з антибіотиками при дисбактеріозах кишечнику : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / 

Мухамед Мофтах Елааті ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН 

України, [Нац. фармац. ун-т МОЗ України]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-6300 А] УДК 616.34-008.8-085.33 

6333. Мушенко Є. В. Мініінвазивні технології у комплексі хірургічного ліку-

вання хворих на деструктивний панкреатит у фазі гнійних ускладнень : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мушенко 

Євгеній Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії НАМН України"]. — Х., 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7047 А]

 УДК 616.37-002-06-089 

6334. Онисько Р. М. Морфологічні особливості гемомікроциркуляторного русла 

тонкої кишки в нормі та при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Онисько Роман Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-5797 А] УДК 616.341-008.6:616.379-008.64 

6335. Павляк А. Я. Моніторинг і корекція ендотоксикозу у комплексному хі-

рургічному лікуванні хворих на гнійний перитоніт : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Павляк Андрій Ярославович ; 

М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Львів, 2012. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-7307 А] УДК 616.381-002-089 
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6336. Петрова У. Б. Патогенетичне обґрунтування антиоксидантної та вегето-

тропної терапії при ерозивно-виразковому ураженні гастродуоденальної ділянки в 

дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-

діатрія" / Петрова Уляна Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. 

мед. ун-т. — Чернівці, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-4239 А] УДК 616.33+616.342]-002.2-085-053.2 

6337. Поліщук О. В. Обґрунтування комплексної профілактики і лікування за-

хворювань пародонта, поєднаних з дисбактеріозом кишечника : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Поліщук Оль-

га Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Гали-

цького, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5831 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-084-085:616.34-008.1 

6338. Полук Т. А. Клініко-параклінічні особливості та корекція мікробіоцено-

зу кишечника при ювенільному ревматоїдному артриті : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Полук Тамара Анатоліїв-

на ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук 

України". — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-7429 А] УДК 616.34:616.72-002.77]-053.2-08 

6339. Потійко О. В. Мініінвазивні хірургічні втручання у хворих з обмежени-

ми рідинними та гнійними утворами підшлункової залози, печінки і піддіафрагмаль-

них просторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Потійко Олександр Васильович ; М-во охорони здоров'я Украї-

ни, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тер-

нопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 110 пр. — 

[2012-2881 А] УДК 616.36/.37-003.2/.4-089.819 

6340. Притуляк С. М. Шунтування стравоходу у лікуванні хворих на нерезек-

табельний гастроезофагеальний рак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Притуляк Сергій Миколайович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6611 А] УДК 616.33-006.6-089.844 

6341. Пюрик М. В. Особливості хірургічної тактики у хворих на жовчнокам'я-

ну хворобу з супутнім цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Пюрик Маркіян Васильович ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Іва-

но-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Львів, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : схема. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4074 А] 

 УДК 616.366-003.7-089.15:616.379-008.64 

6342. Савицька М. Я. Особливості функціональної реорганізації епітеліально-

го бар'єра слизової оболонки стравоходу за умов стрес-індукованих уражень: ме-

ханізми та шляхи корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Савицька Мар'яна Ярославівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2012-6642 А]

 УДК 616.329-002-08 

6343. Салтанова С. Д. Діагностика та оцінка ефективності лікування Helico-

bacter pylori-асоційованих гастродуоденальних захворювань у дітей : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Салтанова 
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Світлана Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-

мольця. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назв). — 100 пр. — 

[2012-6324 А] УДК 616.33:579.84]-022-07-085-053.2 

6344. Свідло О. А. Комплексне лікування контрактур жувальних м'язів при 

флегмонах щелепно-лицьової ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Свідло Оксана Анатоліївна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 16 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 12—14 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5258 А] УДК 616.317/.318-002.36-085 

6345. Сіренко О. Ф. Удосконалення ортопедичних стоматологічних заходів в 
комплексній реабілітації пацієнтів, які потребують використання дентальних імплан-

татів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Сіренко Олександра Федорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2893 А] 
 УДК 616.314-089.23-084-089.843 

6346. Слива В. В. Дисбіотичні аспекти імунних порушень у дітей раннього ві-

ку з обструктивними бронхітами та оптимізація лікувальних заходів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Слива Вік-
торія Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Сум. держ. ун-т]. — Тернопіль, 2012. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4601 А] 

 УДК 616.34:616.233-002]-08-053.3 

6347. Сливка Н. О. Портальна гіпертензія у хворих на цироз печінки алкоголь-
ної етіології: корекція ендотелій-залежних механізмів на етапах прогресування : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентеро-

логія" / Сливка Наталія Олексіївна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ Ук-

раїни", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України", [Буко-
вин. держ. мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-4264 А] 

 УДК 616.36-004-06:[616.149:616.12-008.331.1]-085 

6348. Соколова Н. А. Оптимізація лікування та медичної реабілітації хворих 
на неалкогольний стеатогепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання ле-

гень пилової етіології в амбулаторних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. практика — сімейна медицина" / Соколо-

ва Наталія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. 

мед. ун-т". — Луганськ, 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 100 пр. — 
[2012-7757 А] УДК 616.36-002-085 

6349. Стаценко Н. І. Лапаростомія у оперативному лікуванні післяоперацій-

ного перитоніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Стаценко Наталія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, 
ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2902 А]

 УДК 616.381-002-089.85 

6350. Цюра Ю. П. Прецизійна панкреатикоєюностомія в профілактиці панкреатич-

ної нориці при панкреатодуоденальній резекції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Цюра Юрій Петрович ; Нац. 

акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімо-

ва". — К., 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7149 А]

 УДК 616.34/.37-002-089.168-06 
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6351. Черепинська Ю. А. Порівняльна характеристика різних видів скейлінгу 

в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Черепинсь-

ка Юлія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2012-5975 А] 

 УДК 616.314.17-089.818.1 

6352. Черняшова В. В. Патогенетичне обґрунтування застосування L-аргініну-

L-глутамату та препарату супероксиддисмутази для корекції ураження печінки та 

нирок при експериментальному перитоніті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Черняшова Валентина Во-

лодимирівна ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2012-4628 А] 

 УДК 616.36+616.61]-02:616.381-002-092.9 

6353. Чорній Н. В. Клінічне обґрунтування комбінованого застосування ораль-

ного антисептика та гепатопротектора для лікування захворювань пародонта на тлі 

хронічного панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Чорній Наталія Володимирівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-

бачевського]. — Одеса, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 1 20 пр. — [2012-7168 А] УДК 616.314.17-008-085:616.37-002 

6354. Шаповал О. А. Оптимізація діагностики та лікування цирозу печінки 

невірусної етіології з урахуванням клініко-патогенетичних особливостей його пере-

бігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гаст-

роентерологія" / Шаповал Оксана Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

вищ. навч. закл."Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4144 А] 

 УДК 616.36-004-056.7-07-08 

6355. Шепітько І. В. Морфофункціональні особливості піднижньощелепних 

слинних залоз при експериментальному сіаладеніті та введенні кріоконсервованої 

плаценти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 

"Гістологія, цитологія, ембріологія" / Шепітько Ігор Володимирович ; М-во охорони 

здоров'я України, ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського", [Вищ. держ. навч. 

закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв) ; Пр. деф.: с. 5—6, 15—16 надруковано двічі, відсутні 

с. 3—4, 17—18. — 100 пр. — [2012-4635 А] 

 УДК 616.316.1-002:618.36-001.18-089.843 

6356. Шухтіна І. М. Механізм формування внутрішньотканинного (внутріш-

ньоклітинного) "депо" гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобакте-

ріоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Па-

тол. фізіологія" / Шухтіна Ірина Миколаївна ; М-во охорони хдоров'я України, Одес. 

нац. мед. ун-т, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп."]. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4172 А] УДК 616.33/.34-092 

6357. Юрків О. Є. Оптимізація хірургічного лікування аденоматозних поліпів 

прямої кишки великих розмірів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Юрків Олег Євгенович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Біблі-

огр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6360 А] УДК 616.351-006.5-089 
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6358. Якименко Д. О. Особливості профілактики і лікування протезних стома-

титів у хворих з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Якименко Дмитро Олегович ; 

Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т 

МОЗ України]. — Одеса, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-5473 А] УДК 616.314-002-084 

6359. Ярема Р. Р. Інтраопераційна гіпертермічна внутрішньочеревна хіміопер-

фузія в лікуванні хворих на рак шлунка з карциноматозом очеревини : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Ярема Ро-

ман Романович ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології 

ім. Р. Є. Кавецького, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6031 А]

 УДК 616.33-006.6-033.2-089.819:615.277.3 

6360. Яриновська О. В. Особливості комплексного хірургічного лікування 

хворих на післяопераційні вентральні грижі, поєднані зі спайковою хворобою : (екс-

перим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Яриновська Олена Володимирівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 

19, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6034 А] 

 УДК 616.381-007.43-089.168-06-089.843 

6361. Яценко К. О. Комплексне лікування хворих з одонтогенним гайморитом 

із застосуванням про- і пребіотиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Яценко Катерина Олександрівна ; Держ. 

установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького МОЗ України]. — Одеса, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-6038 А] 

 УДК 616.314.5/.6-089.87-06:616.216.1-002.3-085.33 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь доктора 

6362. Воскобойник Л. Г. Механізми онкогенної активації у розвитку папіляр-

них карцином щитовидної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра бііол. 

наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Воскобойник Лариса Григорівна ; Держ. 

установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН Украї-

ни". — К., 2012. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(34 назви). — 150 пр. — [2012-3948 А] УДК 616.441-006.6:575.224 

6363. Хоперія В. Г. Чинники прогнозу пухлин щитоподібної залози : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / 

Хоперія Вікторія Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. 

центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин. — К., 2012. — 

32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (39 назв). — 100 пр. — [2012-3913 А] 

 УДК 616.441-006-07 

На ступінь кандидата 

6364. Душик Л. М. Спленектомія у гематологічних хворих з використанням 

фізичних методів дисекції та коагуляції : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Душик Люд-
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мила Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-6878 А] УДК 616.411-089.85:616.151.5 

6365. Пирогова В. Г. Йододефіцит серед населення різних кліматогеографіч-

них зон Закарпатської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Пирогова Вікторія Георгіївна ; Держ. уста-

нова "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України", 

[Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2012. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2012-4061 А] УДК 616.441-006.5(477.87) 

6366. Сидоренко Ю. О. Діагностика та хірургічне лікування патології щито-

подібної залози шийно-медіастинальної локалізації, ускладненої компресійним синд-

ромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Сидоренко Юрій Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого]. — К., 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-5878 А] УДК 616.441:616.743-001.35-07-089 

6367. Скрипніченко А. В. Патофізіологічні механізми порушення діяльності 

нирок при експериментальному гіпертиреозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Скрипніченко Анна Воло-

димирівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2012. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-6671 А] 

 УДК 616.441-008.61:616.61-092.9 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь кандидата 

6368. Бочаров Д. В. Корекція порушень металолігандного гомеостазу у хворих 

на істинну екзему : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Бочаров Дмитро Васильович ; Держ. установа 

"Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого МОЗ України]. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. 

— [2012-6756 А] УДК 616.521-085 

6369. Бочарова В. В. Рання діагностика загострень і комплексна імуномоду-

лююча терапія атопічного дерматиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Бочарова Вероніка Володи-

мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [За-

поріз. держ. мед. ун-т]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-4286 А] УДК 616.5-001/-002-07-085 

6370. Височанська Т. П. Клініко-епідеміологічні аспекти хронічно-рециди-

вуючих дерматозів (екземи, псоріазу) у хворих із різних фізико-географічних районів 

Чернівецької області : (Півн. Буковини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Височанська Тетяна Пет-

рівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Буко-

вин. держ. мед. ун-т]. — К., 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2012-5551 А] УДК 616.5-036.22(477.85) 

6371. Суід Каула. Дерматоскопічні критерії диференційного діагнозу хроніч-

них дерматозів : (псоріаз, червоний плоский лишай, екзема, хроніч. червоний вовчак, 

себорейн. дерматит) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Суід Каула ; Держ. установа "Ін-т дерма-
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тології та венерології НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ 

України]. — Х., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 12—13 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-5907 А] УДК 616.5-002.2-071 

6372. Хадрі Салім Бен Абделхафід. Комплексне лікування хворих на вогни-

щеву алопецію шляхом впливу на імунологічні та метаболічні механізми захворю-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. 

та венер. хвороби" / Хадрі Салім Бен Абделхафід ; Держ. установа "Ін-т дерматології 

та венерології НАМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2012. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7131 А] 

 УДК 616.594.1-085 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

6373. Костюк О. Г. Морфологічне обґрунтування нових способів лікування 

поверхневого раку сечового міхура : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" ; 14.01.07 

"Онкологія" / Костюк Олександр Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Він-

ниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 26—29 (34 назви). — 100 пр. — [2012-6962 А] УДК 616.62-006.2-08 

На ступінь кандидата 

6374. Бітнер В. А. Ефективність сигморектального відведення сечі після цис-

тектомії та якість життя хворих на рак сечового міхура : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Бітнер Василь Антоно-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3935 А] 

 УДК 616.62-006-6-089.87 

6375. Богач Ю. Г. Хірургічне лікування крипторхізму у дітей з гіпоплазова-

ною калиткою : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Богач Юрій Григорійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6064 А]

 УДК 616.6-089-053.2 

6376. Буштинська О. В. Синдром неспокійних ніг у пацієнтів, які лікуються 

програмним гемодіалізом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Буштинська Ольга Валеріївна ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ "Ін-т нефрології НАМН України". — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — [2012-5538 А] УДК 616.61-78-06:616.833.5-009 

6377. Дмитришин С. П. Клініко-організаційна модель урологічної допомоги 

хворим на сечокам'яну хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Дмитришин Сергій Петрович ; Держ. установа 

"Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирого-

ва]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5599 А]

 УДК 616.6-003.7-08 

6378. Злотар О. В. Механізм розвитку гепаторенального синдрому в поліурич-

ну стадію сулемової нефропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
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наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Злотар Оксана Василівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4298 А] 

 УДК 616.61-002:616.36-092 

6379. Іванова М. Д. Патоморфологічні зміни тубуло-інтерстиціального компо-

ненту нирок при первинних проліферативних гломерулонефритах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Іванова 

Марія Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-7534 А] УДК 616.611-002.1-07 

6380. Йолтухівський М. М. Патогенетична роль порушень метаболізму сірко-

вмісних амінокислот у розвитку цисплатинової нефропатії : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Йолтухівський 

Микола Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. 

мед. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Луганськ, 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-7256 А]

 УДК 616.61:547.466 

6381. Кенс К. А. Неінвазивні маркери порушення функції нирок у дітей ран-

нього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом в динаміці хірургічного та метаболіч-

ного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.06 "Урологія" / Кенс Костянтин Андрійович ; Держ. установа "Ін-т урології 

Нац. акад. мед. наук України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ 

України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. 

— [2012-6930 А] УДК 616.62-009.1-089-053.6 

6382. Клименко Я. М. Обґрунтування тактики лікування хворих з гострою за-

тримкою сечі, обумовленою доброякісною гіперплазією передміхурової залози : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / 

Клименко Ярослав Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України". — 

К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-4487 А] УДК 616.61-002.3:616.65-007.61]-02-089 

6383. Лісова Г. В. Клініко-патогенетична характеристика та оптимізація ліку-

вання хворих на хронічний гломерулонефрит у сполученні з ішемічною хворобою 

серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Лісова Ганна Володимирівна ; ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [Хар-

ків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Луганськ, 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 16—19 

(25 назв). — 100 пр. — [2012-7745 А] УДК 616.611-002-036.1:616.12-005.4 

6384. Могильник А. І. Ендотеліальна дисфункція та порушення системи мік-

роциркуляції у хворих на перитонеальному діалізі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Могильник Антон Ігорович ; 

Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нефрології НАМН". — К., 2012. — 24 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5097 А] 

 УДК 616.61-008.6-036.1-07-08 

6385. Новоскольцева І. Г. Профілактика і хірургічне лікування гострих гаст-

родуоденальних кровотеч у хворих з хронічною нирковою недостатністю : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Новос-

кольцева Ірина Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[ДУ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-4355 А] УДК 616.61-008.64-005.1-084-089 
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6386. Петрина О. П. Особливості HLA-фенотипічних характеристик та цито-

кінової ланки імунітету у хворих на хронічний гломерулонефрит з нефротичним 

синдромом, асоціації з його перебігом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Петрина Олена Петрівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ДУ "Ін-т неф-

рології НАМН України"]. — К., 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-4317 А] УДК 616.611-002-036.1-097 

6387. Погорєлова Н. М. Діагностична та лікувальна роль черезшкірної нефро-

стомії у хворих на гідронефроз, уретерогідронефроз, викликаних довготривалою 

обструкцією верхніх сечових шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Погорєлова Наталя Михайлівна ; Держ. 

установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5181 А] УДК 616.6:616.617]-007.272-02-06 

6388. Прокоп'юк О. В. Патологічні зміни APUD-системи передміхурової зало-

зи при раках простати : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Прокоп'юк Олег Васильович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. 

— Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5200 А]

 УДК 616.65-006.6-06 

6389. Римша О. В. Мікробіологічне обґрунтування діагностики, лікування  

гнійно-запальних ускладнень після операцій на доброякісно гіпертрофованій перед-

міхуровій залозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

03.00.07 "Мікробіологія" / Римша Олена Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіо-

логії та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. 

мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Х., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2012-7089 А] УДК 616.65-002-007.61 

6390. Романенко Г. О. Комплексна радіонуклідна оцінка морфофункціональ-

ного стану нирок та сечовидільних шляхів при міхурово-сечовидільному рефлюксі у 

дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 

"Промен. діагностика та промен. терапія" / Романенко Ганна Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К. 

2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2012-5233 А] УДК 616.61/.62-008.1-053.2 

6391. Сатаєва Т. П. Експериментально-морфологічна оцінка нирки, що зали-

шилася після нефректомії, в умовах алкогольної інтоксикації з наступною корекцією : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Сатаєва Тетяна Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. устано-

ва "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2012. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2012-6651 А] 

 УДК 616.61-089.87-071:616.89-008.441.3]-08 

6392. Семененко С. Б. Патофізіологічні механізми порушень хроноритмічної 

організації функцій нирок за умов блокади монооксиду нітрогену на тлі гіпо- та гіпе-

рфункції шишкоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Семененко Світлана Богданівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2012. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4381 А] 

 УДК 616.61-008 



   

 
329 

6393. Сметюк О. О. Патогенетичні механізми порушень видільної функції ни-

рок у хворих на туберкульоз легень в залежності від поліморфізму генів ферментів 

метаболізму ксенобіотиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Сметюк Олена Олексіївна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5284 А] 

 УДК 616.61-06-002.5 

6394. Суварян А. Л. Гормональний механізм порушення сперматогенезу при 

варикоцеле : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Суварян Артем Людвикович ; Держ. 

установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Дніпропетров. 

мед. акад. МОЗ України"]. — К., 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). 

— 100 пр. — [2012-6686 А] УДК 616.68-008:616.147.3-007.64]-092.6 

6395. Шило В. М. Обґрунтування раціональної тактики лікування та профілак-

тики ускладнень у хворих після видалення каменів верхніх сечовивідних шляхів 

ендоскопічними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.06 "Урологія" / Шило Віталій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т уро-

логії Нац. акад. мед. наук України". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-7371 А] УДК 616.617-003.7-072.1-089 

6396. Шинкарюк В. Г. Залежність перебігу гострої ниркової недостатності від 

різного функціонального стану шишкоподібної залози : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Шинкарюк Ва-

силь Георгійович ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — 

Чернівці, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-

4637 А] УДК 616.61-008.64-06:616.43-008.6 

616.7 Патологія органів руху, пересування.  

Скелетна та рухова системи 

На ступінь доктора 

6397. Бабуркіна О. П. Меніскогенний синдром, зумовлений спадковою схиль-

ністю : (генезис, лікув.-діагност. тактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Бабуркіна Олена Павлів-

на ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів 

ім. проф. М. І. Ситенка". — Х., 2012. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—30 

(66 назв). — 140 пр. — [2012-6407 А] УДК 616.728.3-056.7-07-08 

6398. Григоров С. М. Патогенетичні механізми, діагностика та профілактика 

ускладненого перебігу пошкоджень лицевого черепа : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Григоров Сергій Микола-

йович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 38 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (47 назв). — 100 пр. — [2012-4246 А] 

 УДК 616.716-001-07-089 

6399. Заздравнов А. А. Клініко-патогенетична та морфо-функціональна харак-

теристики ревматоїдного артриту та анкілозивного спондилоартриту, ускладнених 

ураженнями стравоходу та шляхи їх медикаментозної корекції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Заздравнов 

Андрій Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—31 (37 назв). 

— 100 пр. — [2012-4472 А] УДК 616.72-002.77-06:616.329-039.3]-092-085 
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6400. Кеч Н. Р. Клініко-генетичні аспекти прогнозування, перебігу та профілак-

тики екопатології у дітей Західного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кеч Наталія Романівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Держ. уста-

нова "Ін-т спадк. патології НАМН України"]. — Львів, 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 27—31 (32 назви). — 150 пр. — [2012-6176 А] 

 УДК 616.71+616.441]-037-084-053.2 

6401. Майко В. М. Комплексне етапне лікування та медико-соціальна реабілі-

тація хворих на остеоартроз кульшового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Майко Вяче-

слав Михайлович ; Нац. акад. мед. наук. України, Держ. установа "Ін-т травматології 

та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — К., 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—34 (42 назви). — 100 пр. — [2012-7422 А] УДК 616.728.2-007.23-08 

На ступінь кандидата 

6402. Барков О. О. Сколіоз у дорослих : (діагностика та принципи хірург. лі-

кування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 

"Травматологія та ортопедія" / Барков Олександр Олександрович ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситен-

ка Нац. акад. мед. наук України". — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 140 пр. — [2012-5505 А] УДК 616.711-007.5-07-089 

6403. Вовк В. Ю. Об'ємна реконструкція кістковотканинних дефектів комірко-

вих відростків щелеп алопластичними остеотропними біоматеріалами : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Вовк 

Володимир Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Да-

нила Галицького. — Львів, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). 

— 100 пр. — [2012-7484 А] УДК 616.716.1/.4-007.2-089.844 

6404. Дігтяр А. В. Тотальне безцементне ендопротезування при медіальних 

переломах шийки стегнової кістки та їх наслідках : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Дігтяр Анд-

рій Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Донецьк, 2012. — 16 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6865 А] 

 УДК 616.718.4-001.5-089.843 

6405. Елій Л. Б. Комплексне відновлювальне лікування дітей першого року 

життя з дисплазією кульшових суглобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / 

Елій Лариса Борисівна ; Держ. установа "Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології 

М-ва охорони здоров'я України". — Одеса, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7248 А] УДК 616.728.2-007.1-036.8:615.83 

6406. Ідашкіна Н. Г. Вдосконалення лікування переломів нижньої щелепи но-

вою назубною дротяною шиною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ідашкіна Наталя Георгіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ Украї-

ни"]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 120 пр. — [2012-6487 А]

 УДК 616.716.4-001.5:615.477.3 

6407. Ковальчук Т. А. Оптимізація шляхів моніторингу ювенільного ревматоїд-

ного артриту у дітей різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ковальчук Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони 



   

 
331 

здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Чернівці, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2012-4225 А] УДК 616.72-002.77-079-053.2 

6408. Козопас В. С. Закрита поєднана травма таза: епідеміологія, танатогенез, 

клінічні аспекти лікування на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травмато-

логія та ортопедія" / Козопас Віктор Степанович ; М-во охорони здоров'я України, 

Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. 

— Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 150 пр. — 

[2012-6947 А] УДК 616.718.19-001.3-08 

6409. Кравцов О. В. Удосконалення хірургічного лікування глибоких опіків в 

області суглобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Кравцов Олексій Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії НАМН України"]. — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6206 А]

 УДК 616.72-001.17-089 

6410. Найштетік І. М. Характеристика безсимптомного атеросклерозу та шля-

хи патогенетичної терапії у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з аутоімун-

ним тиреоїдитом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Найштетік Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5113 А] 

 УДК 616.72-002.77:616.441-002]:616.13-004.6-085 

6411. Носівець Д. С. Порівняльні характеристики способів лікування перело-

мів дистального метаепіфізу плечової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Носівець Дмитро 

Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 

[ДУ "Укр. держ. НДІ мед.-соціал. пробл. інвалідності МОЗ України"]. — Донецьк, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2012-4548 А]

 УДК 616.717.4-001.5-085 

6412. Олійник О. Б. Структурно-функціональні зміни кісткової тканини у жі-

нок різного віку з патологією щитоподібної залози, що супроводжується тиреотокси-

козом : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Олійник Олександр Бори-

сович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 

[Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова Нац. акад. мед. наук Украї-

ни", Київ. міськ. клініч. ендокринол. центр Голов. упр. охорони здоров'я м. Києва]. 

— Донецьк, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 150 пр. — 

[2012-5789 А] УДК 616.71-007.234:616.441-008.61]-055.2 

6413. Рекалов Д. Г. Розробка критеріїв ранньої діагностики, прогнозування 

перебігу, обґрунтування індивідуальних програм лікування, які модифікують перебіг 

ревматоїдного артриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Рекалов Дмитро Геннадійович ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. академіка М. Д. 

Стpажеска", [Комун. установа "Запоріз. обл. клініч. лікарня" Запоріз. облради]. — К. 

2012. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (38 назв). — 100 пр. — [2012-5219 А]

 УДК 616.72-002.77-073-085 
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6414. Рославцев А. В. Профілактика та лікування рецидивів аневризмальних 

кіст кісток у дітей та підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Рославцев Андрій Валерійо-

вич ; Нац. акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2012. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7430 А] 

 УДК 616.71-006.31-053.2-036.87-08 

6415. Северина-Смирнова Г. С. Морфогенез нижньої щелепи при імплантації 

до великогомілкової кістки біогенного гідроксилапатиту та пероральному застосу-

ванні кальцію : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Северина-Смирнова Ган-

на Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". — Лу-

ганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6657 А]

 УДК 616.716.4-07:616.718.5-089.843:615.326]-092.9 

6416. Тащян А. Е. Профілактика ускладнень консолідації при переломах ниж-

ньої щелепи у хворих із структурно-метаболічними змінами кісткової тканини : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматоло-

гія" / Тащян Армен Едуардович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. 

наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2012-4397 А] 

 УДК 616.716.4-001.5-008 

6417. Усенко В. Ф. Клініко-фармакологічне обґрунтування застосування пре-

парату "Квертин" в терапії остеоартрозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Усенко Віктор Федорович ; 

М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Нац. фармац. ун-т]. — Одеса, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-5939 А]

 УДК 616.71-007.234:616.33-002.44]-06-085 

6418. Уштан С. В. Імунологічні аспекти саногенезу при переломах нижньої 

щелепи з травматичним пошкодженням великих слинних залоз : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Уштан 

Світлана Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, 

[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Чернівці, 2012. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-7677 А] 

 УДК 616.716.4-06:616.316-001]-092.19 

6419. Федорович Б. О. Особливості гострої та хронічної травми колінного 

суглоба у футболістів за даними променевих методів дослідження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та 

промен. терапія" / Федорович Богдан Олександрович ; М-во охорони здоров'я Украї-

ни, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6716 А] УДК 616.728.3-07-084 

6420. Федотченко А. В. Закономірності будови кульшового суглоба в постна-

тальному періоді в нормі та після внутрішньоплідного введення антигенів : (анато-

мо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Федотченко Андрій Вікторович ; М-во охорони 

здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6718 А] УДК 616.728.1-097.1-092.9 

6421. Шимон М. В. Консервативне лікування гриж міжхребцевих дисків при 

остеохондрозі хребта з використанням препаратів інгібіторів фактора некрозу пух-

лин альфа : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Шимон Михайло 

Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України". — Х., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 150 пр. — [2012-5431 А] 

 УДК 616.711-006.33-06:616.721-007.43-085 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

6422. Баркалова Е. Л. Прогнозування розвитку патологічного процесу при 

різних формах нейросифілісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Баркалова Елеонора Леонідівна ; 

Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Донец. нац. мед. 

ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Х., 2012. — 26 с. — Бібліогр.: с. 21—23 

(38 назв). — 100 пр. — [2012-4675 А] УДК 616.8-002.6-036-08 

6423. Білошицький В. В. Генна терапія при черепно-мозковій травмі : (експе-

рим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.05 "Нейрохірургія" / Білошицький Вадим Васильович ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — К., 

2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (54 назви). — 150 пр. — [2012-4695 А]

 УДК 616.831-001-092-085 

6424. Дубров С. О. Концепція відлучення від респіратора пацієнтів з тяжкою 

травмою після проведення тривалої штучної вентиляції легень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 

терапія" / Дубров Сергій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 

нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Донецьк, 

2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (35 назв). — 100 пр. — [2012-7247 А]

 УДК 616.831-001-08:616.24-78 

6425. Задорожна Б. В. Травматична хвороба головного мозку (віддалений пе-

ріод черепно-мозкової травми): клініко-біохімічні аспекти, профілактика, лікування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хво-

роби" / Задорожна Божена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького]. — К., 2012. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (38 назв). — 150 пр. 

— [2012-4471 А] УДК 616.831-001-036.8-08 

6426. Кричун І. І. Клініко-патогенетичні особливості різних типів перебігу ве-

гетативної дистонії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.15 "Нерв. хвороби" / Кричун Ігор Іванович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [Буковин. 

держ. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — Х., 2012. — 37 с. : табл. — Біблі-

огр.: с. 28—33 (35 назв). — 100 пр. — [2012-4983 А] 

 УДК 616.839-008.6-06 

6427. Ямінський Ю. Я. Відновне хірургічне лікування хворих з наслідками 

травматичного ушкодження спинного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Ямінський Юрій Ярославович ; 

Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 

НАМН України". — К., 2012. — 39 с. : табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (31 назва). — 

150 пр. — [2012-6025 А] 

 УДК 616.832-001-089 
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На ступінь кандидата 

6428. Аллуш Ахмед Бен Аллела. Удосконалення лікування оперізуючого ли-

шаю з використанням нейропротекторних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Аллуш Ахмед 

Бен Аллела ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [За-

поріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-6042 А] УДК 616.834-002.152-085 

6429. Ахмад Сліман Хусейн Хассан. Комбіноване лікування хворих із злоякіс-

ними гліальними пухлинами супратенторіальної локалізації : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Ахмад Сліман 

Хусейн Хассан ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-

моданова НАМН України". — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-3928 А] УДК 616.831-006.48-08 

6430. Бобков В. О. Дифузне аксональне пошкодження головного мозку у хво-

рих різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Бобков Віктор Олександрович ; Нац. акад. мед. 

наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — 

К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — 

[2012-5517 А] УДК 616.831-001 

6431. Борсенко М. І. Діагностика та хірургічне лікування синдромів обкрадан-

ня головного мозку при хронічній ішемії верхніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Борсенко Мар'яна Іванів-

на ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 

[ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2012. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-5525 А] УДК 616.831-005.4-089 

6432. Геник С. І. Клініко-патогенетичні особливості протікання недостатності 

мозкового кровообігу у вертебро-базилярному басейні у пацієнтів середнього віку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хво-

роби" / Геник Софія Ігорівна ; М-во охорони здоров'я, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — 

К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-7499 А] УДК 616.831-005 

6433. Горінець І. Б. Сучасні підходи до діагностики і профілактики внутріш-

ньошлуночкових крововиливів у глибоконедоношених новонароджених : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Горі-

нець Ірина Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-6103 А] УДК 616.831.3-005.1-053.32-084-08 

6434. Гринцова Н. Б. Морфологічні та цитохімічні зміни в тканинах головного 

мозку щурів за умов впливу на організм солей важких металів : (анатомо-експе-

рим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гринцова Наталія Борисівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Сум. держ. ун-т]. — Луганськ, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6105 А] 

 УДК 616.831-008.6-092.9:614.878 

6435. Кальбус О. І. Особливості нейродинамічних та структурних змін голов-

ного мозку при формуванні когнітивних порушень у хворих на цукровий діабет 

2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. 
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хвороби" / Кальбус Олександр Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ 

України"]. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 150 пр. — [2012-4904 А] УДК 616.831:616.379-008.64]-073 

6436. Костюченко А. В. Принципи клінічного ведення та організації диспан-

серного нагляду хворих на множинний склероз на регіональному рівні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / 

Костюченко Андрій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирого-

ва]. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2012-4500 А] УДК 616.832-004.2-071-08 

6437. Кульматицький А. В. Частота, патогенез, клініка та профілактика по-

вторних порушень мозкового кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Кульматицький Андрій Володи-

мирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6983 А] 

 УДК 616.831-005.1-036-084 

6438. Куровська В. О. Патогенетичні критерії диференціації ролі NO-залеж-

них механізмів в ішемічних і реперфузійних пошкодженнях головного мозку : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіоло-

гія" / Куровська Валентина Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. 

держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-4997 А] УДК 616.831-005.4-092 

6439. Леонт'єва З. Р. Клінічні та патогенетичні особливості вторинного синд-

рому Рейно і їх медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Леонт'єва Зоряна Романівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-6236 А] 

 УДК 616.8-009.86-085 

6440. Малев О. В. Диференційоване застосування магнітолазеротерапії в сана-

торно-курортному лікуванні хворих з дисциркуляторною енцефалопатією на тлі 

остеохондрозу хребта та артеріальної гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курорто-

логія" / Малев Олександр Володимирович ; ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації та курор-

тології М-ва охорони здоров'я України". — Одеса, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5053 А] 

 УДК 616.831-005-06-085.849:615.83 

6441. Мустафін Т. А. Інтенсивна терапія поліетіологічного ураження централь-

ної нервової системи в ранньому неонатальному періоді : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 

Мустафін Тімур Ахатьєвич ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-6299 А] УДК 616.83-036-085-053.31 

6442. Нечай А. Ф. Генералізована епілепсія у дітей раннього віку: оптимізація 

діагностики та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Нечай Алла Федорівна ; М-во охорони здоров'я 
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України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7299 А] 

 УДК 616.853-039.31-07-085-053.36 

6443. Нєлєпін С. М. Діагностика та комплексне лікування посттравматичного 

больового синдрому при ураженні нервів кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Нєлєпін Сергій Миколайо-

вич ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 

НАМН України". — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-4053 А] УДК 616.833.6-001:616.8-009.7-08 

6444. Пакулова-Троцька Ю. В. Особливості нутритивного статусу дітей ран-

нього віку з дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Пакулова-Троцька Юлія В'яче-

славівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицько-

го. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-7067 А]

 УДК 616.831-009.11-08-053.2:613.22 

6445. Пилипець О. Ю. Особливості макро- та мікроелементного статусу дітей 

з епілепсіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 

"Нерв. хвороби" / Пилипець Олена Юріївна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 

неврології, психіатрії та наркології НАМН України". — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-7074 А] 

 УДК 616.853-053.2:577.118 

6446. Розуменко А. В. Хірургічне лікування внутрішньомозкових пухлин пів-

куль великого мозку з використанням нейронавігації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Розуменко Артем Воло-

димирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії 

ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (23 назви). — 100 пр. — [2012-4079 А] 

 УДК 616.831.3-006-089.12 

6447. Сенчик Ю. Ю. Вплив алогенної трансплантації фетальної мозочкової 

тканини та тканини нюхової цибулини на перебіг локальної механічної травми гемі-

сфери мозочка в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Сенчик Юрій Юрійович ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН 

України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 150 пр. — [2012-4082 А] 

 УДК 616.831-001-089.843 

6448. Стаднік С. М. Гостра ішемія мозку в клініці кардіологічної реанімації та 

інтенсивної терапії: фактори розвитку, прояви, наслідки та застосування нейропро-

тективної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.15 "Нерв. хвороби" / Стаднік Сергій Миколайович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. 

ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). 

— 100 пр. — [2012-7110 А] УДК 616.831-005.4-083.98 

6449. Фернандес де Рівес С. Ф. Клініко-нейрофізіологічні аспекти диференціаль-

ної діагностики функціональних тикозних гіперкінезів й оптимізація терапії невро-

зоподібних тиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.15 "Нерв. хвороби" / Фернандес де Рівес Сергій Франсіскович ; М-во охорони 
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здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т 

геронтології ім. Д. Ф. Чеботарева НАМН України"]. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4614 А] 

 УДК 616.8-009.29-073.7 

6450. Черненко В. Г. Оптимізація і диференціація стратегії інтенсивної терапії 

вторинних гнійних менінгоенцефалітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Черненко 

Вікторія Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. 

МОЗ України". — Дніпропетровськ, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-7158 А] УДК 616.831.9-002.3-07-085 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  

Хворобливі психічні стани 

На ступінь доктора 

6451. Вієвський А. М. Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання 

психоактивних речовин у дітей і підлітків : (клініч. феноменологія, профілактика та 

корекція) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.17 

"Наркологія" / Вієвський Анатолій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 

Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 30—34 (34 назви). — 100 пр. — [2012-4288 А] 

 УДК 616.89:615.212.7.099]-053.2 

6452. Насінник О. А. Психіатрична допомога в примусовому порядку : (крите-

рії надання, клініка, терапія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Насінник Олег Андрійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології, [Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2012. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—30 (44 назви). — 100 пр. — [2012-4250 А] УДК 616.89-008.1-085-027.557 

6453. Полшкова С. Г. Аутоагресія: психосоматичні механізми та відносини у 

осіб небезпечних видів професій : (діагностика, клініка, лікування) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Полшкова 

Світлана Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіат-

рії та наркології. — К., 2012. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(28 назв). — 100 пр. — [2012-5187 А] УДК 616.89-008.444.9:613.6 

На ступінь кандидата 

6454. Боднар Л. А. Непсихотичні психічні порушення в осіб з дефектами та 

деформаціями зовнішнього носа та їх психотерапевтична корекція : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Боднар Леся 

Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології Нац. акад. мед. 

наук України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад. МОЗ 

України"]. — Х., 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. 

— [2012-4703 А] УДК 616.89:617.52-052 

6455. Гапонов К. Д. Комплексне лікування хворих на алкогольну залежність в 

умовах її сучасного патоморфозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Гапонов Костянтин Дмитрович ; М-во охорони 

здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2012. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4444 А] 

 УДК 616.89-008.441.3-08 



   

 
338 

6456. Єфремова О. А. Роль порушення обміну метіоніну у формуванні клініч-

них ознак синдрому Дауна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Єфремова Олеся Адамівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-6144 А] УДК 616.899-092:577.112.382 

6457. Жабенко О. Ю. Психічні та психосоматичні розлади при психоендок-

ринному та метаболічному синдромах : (диференц. діагностика та принципи ліку-

вання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 

"Психіатрія" / Жабенко Олена Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ 

соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-4849 А] УДК 616.89-008:616-008.6]-07-08 

6458. Каспрік Н. М. Психологічні засоби профілактики наркотичної залежнос-

ті учнів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Каспрік Ната-

лія Миколаївна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького, [Нац. акад. пед. наук України]. — Хмель-

ницький, 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4915 А]

 УДК 616.89-008.441.3:377 

6459. Лазебник І. В. Тривожні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом Х : 

(клініч.-психопат., патопсихол. та лікув. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Лазебник Ігор Васильович ; 

М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4228 А] 

 УДК 616.89-008.454-07-08 

6460. Остапенко О. В. Реакції психічної дезадаптації у учнів спеціалізованих 

та загальноосвітніх шкіл : (клініка, механізми формування, принципи відновлювал. 

терапії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 

"Мед. психологія" / Остапенко Олег Володимирович ; М-во охорони здоров'я Украї-

ни, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5803 А] 

 УДК 616.89-008-053.6-071-085.851 

6461. Очколяс В. І. Непсихотичні психічні розлади у хворих на доброякісну 

гіперплазію передміхурової залози : (клініка, діагностика, психотерапія) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Очко-

ляс Віктор Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії 

та наркології. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-5139 А] УДК 616.895:616.65-006.6-007.61]-07-08 

6462. Пєнова І. К. Психологічні чинники суїцидальних тенденцій у медичних 

працівників хірургічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Пєнова Інга Костянтинівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-5821 А] УДК 616.89-008.441.44:616-051 

6463. Плотнікова О. В. Клініко-психопатологічні особливості хворих на ши-

зофренію на тлі антипсихотичної терапії в умовах сучасного патоморфозу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Плот-

нікова Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. пси-
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хіатрії та наркології, [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвсько-

го"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-4363 А] УДК 616.895.8-08 

6464. Шавліс Н. А. Особливості порушення емоційної сфери у дітей з гіперкі-

нетичними розладами та принципи їх медико-психологічної корекції : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / 

Шавліс Наталя Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. піс-

лядиплом. освіти. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-7171 А] УДК 616.89-053.2 

6465. Шекманов М. Г. Система медико-психологічної допомоги хворим з 

хронічним вірусним гепатитом в умовах стаціонарного лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Шекма-

нов Микола Георгійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. після-

диплом. освіти. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-7180 А] УДК 616.89:616.36-002.2 

6466. Яворська Т. П. Медико-психологічна допомога онкологічним хворим, 

які перенесли хірургічне втручання з формуванням кишкової стоми : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Явор-

ська Тетяна Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядип-

лом. освіти. — Х., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-7385 А] УДК 616.89-008.1:616-006.6]-07-08 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь доктора 

6467. Ольховська О. М. Стан кардіогемодинамічних та імуно-гуморальних 

механізмів компенсації при кишкових інфекціях у дітей раннього віку : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Оль-

ховська Ольга Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епі-

деміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України", [Харків. 

нац. мед. ун-т]. — К., 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (41 назва). — 

100 пр. — [2012-5791 А] УДК 616.98:616.34-008.314.4-053.2 

6468. Редько І. І. Вроджені вірусні інфекції у новонароджених: діагностика, 

особливості клінічного перебігу, лікування хворих та реабілітація : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Редько Ірина 

Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 

[Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Х., 2012. — 

32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (34 назви). — 120 пр. — [2012-2886 А] 

 УДК 616.98-053.31-07-08-036.82 

6469. Римаренко Н. В. Нові аспекти патогенезу і терапії гострих інфекційних 

захворювань мікробної етіології у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Римаренко Наталя Вікторівна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". 

— Сімферополь, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (37 назв). — 100 пр. 

— [2012-6629 А] УДК 616.91-092-08-053.2 

6470. Романенко Т. А. Системний аналіз сучасного епідемічного процесу ка-

шлюку та удосконалення епідеміологічного нагляду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Романенко Тамара Анато-

ліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. 
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хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 

(63 назви). — 150 пр. — [2012-7091 А] УДК 616.921.8-022.1-08 

На ступінь кандидата 

6471. Албок Є. Й. Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованого 

лікування та профілактики залізодефіцитної анемії у родинах з гелікобактер-асо-

ційованими захворюваннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. практика — сімейна медицина" / Албок Єва Йосипівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—17 

(31 назва). — 140 пр. — [2012-4645 А] УДК 616.98:579.835-06:616.155.194]-08 

6472. Кузьменко А. М. Мікробіологічні, цитологічні та імунологічні критерії 

діагностики запалення, обумовленого Gardnerella vaginalis : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Кузьменко Андрій 

Миколайович ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова 

Нац. акад. мед. наук України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2012. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6977 А] 

 УДК 616.98:618.5-002 

6473. Леньга В. Р. Клініко-метаболічні порушення при недіабетичних кетоа-

цидозах у дітей на тлі гострих інфекційних діарей та методи їх корекції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / 

Леньга Вікторія Романівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епі-

деміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук України", 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2012-5692 А] 

 УДК 616.98:616.34-008.314.4-053.2-008.9-08 

6474. Покровська Т. В. Клінічні особливості та регуляторна функція цитокінів 

при Епштейна-Барр вірусній інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Покровська Тетяна Валеріївна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-

машевського Нац. акад. мед. наук України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-

лицького МОЗ України]. — К., 2012. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(24 назви). — 100 пр. — [2012-4251 А] УДК 616.98:578.825]-07:577.112.8 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

6475. Потапов О. Л. Системна запальна реакція та можливі шляхи її комплекс-

ної корекції при операціях на органах черевної порожнини та зачеревного простору : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіо-

логія та інтенсив. терапія" / Потапов Олександр Леонідович ; М-во охорони здоров'я 

України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-

гієвського"]. — Донецьк, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — 

100 пр. — [2012-4365 А] УДК 617.55-002-008.6-089 

6476. Теплий В. В. Хірургічна корекція косметичних дефектів тулуба із віднов-

ленням естетичних, функціональних і метаболічних параметрів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Теплий Валерій 
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Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 

— К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (41 назва). — 100 пр. — 

[2012-7350 А] УДК 617.54-089.844 

На ступінь кандидата 

6477. Бовкун В. М. Експериментально-клінічне обґрунтування нових нетипо-

вих методів пластики складних пошкоджень периферичних нервів кінцівок : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Бовкун Валерій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця, [ПВНЗ "Київ. мед. ун-т Укр. асоц. нар. медицини"]. — К., 2012. 

— 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2012-7209 А] 

 УДК 617.57:616.833-001-089.844 

6478. Єрьомін Ю. В. Діагностика та комплексна патогенетична терапія дисп-

лазії сполучної тканини у хірургічному лікуванні хворих на післяопераційні вентральні 

грижі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Єрьомін Юрій Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. [мед.] 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. — К., 2012. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 70 пр. — [2012-6884 А] 

 УДК 617.55-007.43-07-089.844 

6479. Зінич О. Л. Оптимізація хірургічного та комплексного лікування усклад-

неного синдрому діабетичної стопи в залежності від його форми : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Зінич Олена 

Леонідівна ; ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України". — Запоріж-

жя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 120 пр. — [2012-4868 А]

 УДК 617.586-002.3-06:616.379-008.64]-08 

6480. Зозуля Ю. А. Хірургічне лікування спастичної кисті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Зозуля 

Юрій Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. 

А. П. Ромоданова НАМН України". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4872 А] 

 УДК 617.576-009.12-089 

6481. Клюзко І. В. Шляхи покращення преперитонеальної алогерніопластики в 

лікуванні пахвинних гриж : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Клюзко Іван В'ячеславо-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — 

Вінниця, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4343 А]

 УДК 617.557-007.43-089.8 

6482. Кравець О. В. Аутотрансплантація васкуляризованих комплексів тканин 

при одномоментній реконструкції дефектів орофарингеальної ділянки у хворих на 

місцево поширені злоякісні новоутворення порожнини рота та ротоглотки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Кра-

вець Олег Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4012 А]

 УДК 617.51/.53-006.4-089.844 

6483. Мамедов Д. Г. Ендоваскулярні втручання в лікуванні рясноваскуляризо-

ваних пухлин інтра-, екстракраніальної локалізації та шиї : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Мамедов Джошгун 
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Гошгар огли ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-

моданова НАМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика 

МОЗ України]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — 

100 пр. — [2012-5057 А] УДК 617.51+617.53]-006-089 

6484. Міхальчевський В. П. Хірургічне лікування хворих на грижі стравохід-

ного отвору діафрагми із застосуванням лапароскопічних технологій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Міхальчевсь-

кий Валентин Петрович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та 

трансплантології ім. О. О. Шалімова", [Укр. наук.-практ. центр екстрен. мед. допо-

моги та медицини катастроф МОЗ України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5750 А] 

 УДК 617.542-007.43-072.1-08 

6485. Мохамед Ахмед Мустафа. Особливості передопераційного прогнозу-

вання і хірургічного лікування геронтологічної групи хворих з паховою грижею : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Мохамед Ахмед Мустафа ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядип-

лом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-7042 А] УДК 617.557-007.43-089.843 

6486. Рамалданов С. К. Хірургічне лікування післяопераційних вентральних 

гриж у хворих з високим ризиком розвитку синдрому підвищеного інтраабдоміналь-

ного тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Рамалданов Сулейман Кафарович ; М-во охорони здоров'я України, Хар-

ків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 

(8 назв). — [2012-5852 А] УДК 617.55-007.43-089 

6487. Строганов П. В. Клініка, діагностика та лікування гострої хірургічної 

патології органів живота у ВІЛ-позитивних та ВІЛ-негативних хворих на туберку-

льоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-

рургія" / Строганов Павло Вячеславович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. — К., 2012. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5307 А] 

 УДК 617.55-06-002.55:[616.98:578.828ВІЛ] 

6488. Федчишин Н. Р. Оцінка ризику і профілактика венозних тромбозів та 

емболій у невідкладній абдомінальній хірургії : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Федчишин Назар Романович ; 

М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 

Львів, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2012-

3894 А] УДК 617.55-089:616.14-005.6/.7 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 

6489. Зборовська О. В. Експериментально-клінічне обґрунтування та ефектив-

ність антимікробної фотодинамічної терапії у хворих тяжкими кератитами та ендоф-

тальмітами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.18 "Офтальмологія" / Зборовська Олександра Володимирівна ; Держ. установа 

"Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 

2012. — 30 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—26 (42 назви). — 100 пр. — [2012-6901 А] 

 УДК 617.713-002-085-036.82 
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На ступінь кандидата 

6490. Бен Абдаллах Аніс. Експериментально-клінічне обґрунтування нового 

методу профілактики прогресування діабетичної катаракти : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Бен Абдаллах 

Аніс ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН 

України". — Одеса, 2012. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-7204 А] УДК 617.741-004.1:616.379-008.64]-084 

6491. Богданова О. В. Механізми імуномодулюючого впливу низькоінтенсив-

ного лазерного опромінювання на зорову сенсорну систему при макулодистрофії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Богданова Олександра Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Держ. п-во "Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ 

України", Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 

НАМН України"]. — Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2012-6415 А] УДК 617.736-007.23:615.84 

6492. Гаффарі Сахбі. Оптимізація комбінованого лікування хворих на регма-

тогенне відшарування сітківки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Гаффарі Сахбі ; Держ. установа "Ін-т очних 

хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2012. — 18 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7730 А] 

 УДК 617.735-007.281-07-085 

6493. Завгородня Т. С. Оптимізація методів ранньої діагностики та лікування 

кератоконусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 

"Офтальмологія" / Завгородня Тетяна Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і 

тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України", [Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6897 А] 

 УДК 617.713-007.64-07-08-036.82 

6494. Кадошнікова І. В. Стан органа зору дітей, народжених від постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Кадошнікова Ірина Вадимівна ; Держ. 

установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України", 

[Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини НАМН України"]. — Одеса, 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—17 (28 назв). — 100 пр. — [2012-6165 А]

 УДК 617.7-001.28-053.2 

6495. Костенко П. О. Оптимізація діагностики і хірургічного лікування вто-

ринної післяопікової глаукоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Костенко Петро Олександрович ; Держ. 

установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — 

Одеса, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7269 А]

 УДК 617.7-001.17-07-089 

6496. Кузьміна-де-Гутарра О. В. Ефективність комбінованого методу хірургіч-

ного лікування неоваскулярної глаукоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Кузьміна-де-Гутарра Ольга Во-

лодимирівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 

НАМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 

2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 10—13 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6219 А] 

 УДК 617.7-007.681-089 
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6497. Макаренко І. А. Обґрунтування діагностичних заходів після двоетапно-
го хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Макарен-
ко Ірина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 130 пр. — [2012-6258 А] УДК 617.7-007.681-07-089 

6498. Панченко Ю. О. Імунологічні критерії прогнозування післяопераційного 
астигматизму і методи його профілактики у хворих первинною відкритокутовою 
глаукомою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 
"Офтальмологія" / Панченко Юлія Олександрівна ; М-ва охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2012-6589 А] УДК 617.7-007.681-089:617.753.3-037-084 

6499. Саддам Джасер Хуссейн Шехада. Оптимізація хірургічного лікування 
хворих на вторинну неоваскулярну глаукому після тромбозу центральної вени сітків-
ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офталь-
мологія" / Саддам Джасер Хуссейн Шехада ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 120 пр. — 
[2012-4257 А] УДК 617.735:616.14-005.6]:617.7-007.681-089-06 

6500. Філіпчук Н. А. Порівняльне дослідження визначення внутрішньоочного 
тиску на очах зі зміненою рогівкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Філіпчук Наталія Андріївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 
2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5950 А]
 УДК 617.713-071 

6501. Хеліфі Амані. Ефективність модифікованого способу медикаментозної 
корекції процесів пероксидації у хворих з увеальною гіпертензією : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Хеліфі 
Амані ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 
НАМН України". — Одеса, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. 
— [2012-7694 А] УДК 617.7-007.681-085 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

6502. Бурлака О. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування фізич-
них чинників для відновлювального лікування жінок з дисгормональними порушен-
нями репродуктивного здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Бурлака 
Олена Василівна ; Держ. установа "Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології М-ва 
охорони здоров'я України", [ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 
України"]. — Одеса, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — 
[2012-7470 А] УДК 618.11-008.64:615.837.3 

6503. Бучинська Л. Г. Ендометріоїдний рак: таксономія генетичних змін пух-
линних клітин та їх роль у визначенні потенціалу злоякісності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Бучинська 
Любов Георгіївна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології 
ім. Р. Є. Кавецького. — К., 2012. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—31 (57 назв). 
— 100 пр. — [2012-6071 А] УДК 618.14-006.6-092 
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6504. Голубенко М. Ю. Патогенетичне обґрунтування профілактики плацен-

тарної дисфункції у жінок з пієлонефритом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Голубенко Максим 

Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2012. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (25 назв). — 100 пр. — [2012-4448 А] 

 УДК 618.36-008.6-06:616.61-002.3]-092-084 

6505. Кузьоменська М. Л. Репродуктивне здоров'я жінок після консервативної 

міомектомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Кузьоменська Марина Леонідівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 

32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (33 назви). — 100 пр. — [2012-7570 А] 

 УДК 618.14-006-089.819-06 

6506. Пінчук В. Д. Профілактика та лікування ускладнень при естетичній збіль-

шувальній мамопластиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Пінчук Василь Дмитрович ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 35 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (42 назви). — 100 пр. — [2012-5172 А] 

 УДК 618.19-06-089.844-084 

6507. Семенина Г. Б. Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок з гіпе-

рандрогеніями яєчникового та надниркового ґенезу, преконцепційна профілактика і 

прогнозування ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Семенина Галина Богданівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2012. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (33 назви). — 130 пр. — 

[2012-7097 А] УДК 618.3+618.5]-06-084 

6508. Шлемкевич А. М. Профілактика акушерської і перинатальної патології 

у жінок з різними формами безпліддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шлемкевич Артур Михай-

лович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика. — К., 2012. — 31 с. : табл. — Бібліогр.: с. 25—27 (26 назв). — 100 пр. — 

[2012-5443 А] УДК 618.177-084 

На ступінь кандидата 

6509. Антонюк М. І. Особливості клініки, діагностики та лікування цервікаль-

них інтраепітеліальних неоплазій шийки матки, ускладнених цервіцитами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Антонюк Мар'яна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольца. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-4406 А] УДК 618.146-007.1-002 

6510. Афанасьєва О. Є. Гіперпластичні процеси ендометрія на фоні папілома-

вірусної інфекції : (патогенез та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Афанасьєва Олена 

Євгеніївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ВДНЗ "Укр. 

мед. стоматол. акад."]. — Х., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-6726 А] УДК 618.14-007.61:616.98 

6511. Баударбекова М. М. Атипова гіперплазія та аденокарцинома ендомет-

рію: патогістологічні та імуногістохімічні диференційні характеристики : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / 
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Баударбекова Мєруерт Монтаївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. 

мед. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-6053 А] УДК 618.145-002-007.61-091.8 

6512. Бондар О. В. Паліативна хірургія метастатичного раку молочної залози : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онколо-

гія" / Бондар Олександр Вадимович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 

мед. ун-т ім. М. Горького, [Комун. клініч. лікув.-профілакт. закл. "Донец. обл. про-

типухлин. центр"]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-4285 А] УДК 618.19-006.6-08 

6513. Бородай І. С. Особливості кровотоку в системі мати-плацента-плід у жі-

нок із звичним невиношуванням вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бородай Інна Стані-

славівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5523 А] УДК 618.3-06 

6514. Борота О. О. Оптимізація комплексного лікування хворих на розповсюд-

жений синхронний білатеральний рак молочної залози : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Борота Олександр Олек-

сандрович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 

[Комун. клініч. лікув.-профілакт. закл. "Донец. обл. протипухлин. центр"]. — До-

нецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7465 А]

 УДК 618.19-006.6-085 

6515. Василенко Т. В. Тактика ведення жінок із запальними процесами геніта-

лій і гострим апендицитом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Василенко Тетяна Василівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Дніпропетров. мед. ін-т традиц. і нетрадиц. медицини]. — К., 2012. — 18 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2012-6831 А] 

 УДК 618.1-002:616.346.2-002]-08 

6516. Васильєва Л. Л. Тактика ведення та ендохірургічне лікування доброякіс-

них кістозних утворень яєчників у вагітних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Васильєва Людмила 

Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. 

— Донецьк, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 150 пр. — [2012-6072 А]

 УДК 618.3-006-089.819 

6517. Винниченко-Дубіцька Я. І. Плацентарна дисфункція після допоміжних 

репродуктивних технологій: прогнозування і тактика ведення вагітності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Винниченко-Дубіцька Ярослава Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 16, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2012-7480 А] 

 УДК 618.2-084 

6518. Волкова О. В. Прогнозування перинатальної патології при аномаліях ро-

звитку плідного яйця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Волкова Олена Василівна ; Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 

(5 назв). — 100 пр. — [2012-6439 А] УДК 618.32-007-037 

6519. Дьоміна О. В. Удосконалення медичного супроводу жінок з ризиком не-

виношування вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Дьоміна Оксана В'ячеславівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. 

— Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6879 А] УДК 618.39-021.3-07 

6520. Єфіменко О. К. Генетичні форми тромбофілії в генезі прееклампсії вагіт-

них у Львівській області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Єфіменко Олена Костянтинівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДУ "Ін-т 

спадк. патології НАМН України"]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-7735 А] УДК 618.3-06:616.61-005.6](477.83) 

6521. Казак А. В. Оптимізація алгоритму обстеження та лікування жінок ре-

продуктивного віку з синдромом хронічного тазового болю : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Казак Аурелій Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-4899 А] УДК 618.179-036.1:611.96]-07-08 

6522. Калюта О. М. Тактика лікування хворих на рак молочної залози з ураху-

ванням ураження кісткового мозку злоякісними клітинами : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Калюта Олег Михай-

лович ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Ка-

вецького, [Нац. ін-т раку МОЗ України]. — К., 2012. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6490 А] УДК 618.19-006.6-085 

6523. Капустник Н. В. Клініко-патогенетичні аспекти запальних захворювань 

придатків матки і оптимізація їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Капустник Наталія 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-6169 А] УДК 618.12-002-085 

6524. Корандо Н. В. Обґрунтування профілактики та лікувальної тактики при 

невиношуванні вагітності у жінок, хворих на туберкульоз легень, в ранні терміни 

гестації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Корандо Наталія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4302 А] 

 УДК 618.3:616.24-002.5]-084-08 

6525. Куценко А. В. Клініко-патогенетичні особливості перебігу вагітності та 

пологів і корекція ускладнень у жінок із метаболічним синдромом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеколо-

гія" / Куценко Андрій Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця, [Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-

бачевського"]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. 

— [2012-5000 А] УДК 618.3-008.9-08 

6526. Лапко П. В. Оптимізація тактики ведення вагітності та пологів на тлі 

анемії у поєднанні з гіпотиреозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Лапко Патріція Володими-

рівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 

[ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 

— 100 пр. — [2012-5008 А] УДК 618.3-06:[616.155.194+616.441-008.64]-08 
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6527. Лук'янчук О. В. Рання діагностика і профілактика спадкових форм пух-

лин яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Лук'янчук Олег Валерійович ; М-во охорони 

здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4518 А] УДК 618.11-006-073-084 
6528. Мертіл Бешір бен Фержані. Прогнозування та профілактика преекламп-

сії у вагітних з генетично обумовленими формами тромбофілії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеколо-

гія" / Мертіл Бешір бен Фержані ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. 
ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-5078 А] УДК 618.3-008.6:616.151.5]-037-084 

6529. Мякота Н. А. Перебіг вагітності та особливості системи гемостазу у жі-

нок, радіаційно опромінених внутрішньоутробно : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Мякота На-
талія Альбертівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. 

мед. наук України". — К., 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6302 А] УДК 618.3-001.28-084-085 

6530. Полякова Є. А. Оптимізація діагностики та ведення ановуляторного 
безпліддя у жінок з різними варіантами носійства поліморфних алелів генів фермен-

тів детоксикації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Полякова Євгенія Анатоліївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4570 А] УДК 618.177-07:575.113.2 

6531. Помінчук Д. В. Роль епідермального фактора росту та маркера апоптозу 

пухлини в індивідуалізації лікування хворих на ранній рак молочної залози : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / 

Помінчук Денис Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. 
ун-т ім. М. Горького, [Комун. клініч. лікув.-профілакт. закл. "Донец. обл. протипух-

лин. центр"]. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-5835 А] УДК 618.19-006.6-021.3-092.18-085 

6532. Прокопенко Е. П. Тактика ведення пацієнток з ендометріозом на фоні 
хронічних запальних захворювань репродуктивної системи : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Про-

копенко Елеонора Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Дніпропетров. мед. ін-т традиц. і нетрадиц. меди-

цини]. — К., 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2012-7085 А]
 УДК 618.17-002.2-08 

6533. Рубан Г. О. Прогнозування і профілактика перинатальної патології у па-

цієнток із синдромом втрати плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Рубан Ганна Олександрівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-

ка. — К. 2012. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2012-5236 А]

 УДК 618.33-007.285-084 

6534. Сенанова-Дімассі Т. О. Особливості перебігу та лікування анемії у вагіт-
них з нейроциркуляторною астенією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Сенанова-Дімассі Тетяна 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 

— К., 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7687 А]

 УДК 618.2:616.155.194]-085 
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6535. Слав'янчук О. О. Вагітність і пологи у жінок, які використовували різні 

методи контрацепції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Слав'янчук Ольга Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (4 назви). — 100 пр. — [2012-6673 А] 

 УДК 618.2 

6536. Смишляєва Д. М. Патоморфологічні особливості послідів при спонтан-

ній та індукованій багатоплідній вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Смишляєва Дарія Миколаївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Одес. держ. мед. ун-т]. — Х., 

2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 

— [2012-6676 А] УДК 618.36:618.25]-091 

6537. Титоренко І. Б. Оптимізація лікування хворих похилого віку на неходж-

кінські злоякісні лімфоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Титоренко Ірина Борисівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. ін-т раку. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-5330 А] УДК 618.19-006.6-085-053.9 

6538. Тріско К. Г. Профілактика непланованої вагітності у жінок з хронічною 

патологією печінки і жовчовивідних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Тріско Кристина 

Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-5935 А] УДК 618.3-084:616.36-06 

6539. Туренко О. В. Рання діагностика та корекція тромбогеморагічних пору-

шень у жінок, яким виконана гістеректомія з приводу пухлин матки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеколо-

гія" / Туренко Олександр Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. 

мед. ун-т. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-6707 А] УДК 618.14-006-089.85:616.147.17-007.64 

6540. Федорощак І. М. Особливості перебігу та профілактика ускладнень пос-

лідового і раннього післяпологового періоду у жінок із звичним невиношуванням 

вагітності в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Федорощак Ігор Михайлович ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7126 А]

 УДК 618.39-02-084 

6541. Хоменко А. В. Двохетапна селективна внутрішньоартеріальна поліхіміо-

терапія в комплексному лікуванні місцево-розповсюдженого раку молочної залози : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онколо-

гія" / Хоменко Анатолій Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 

мед. ун-т ім. М. Горького, [ККЛПЗ "Донец. обл. протипухлин. центр", КЗ "Клін. он-

кол. диспансер Дніпропетров. ради"]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6349 А] 

 УДК 618.19-006.6:615.28 

6542. Чирва О. В. Профілактика передчасної інволюції репродуктивної систе-

ми в жінок з генітальним ендометріозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Чирва Ольга Вікторів-
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на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика, [Сум. держ. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 

100 пр. — [2012-7164 А] УДК 618.14-002-084 

6543. Шевченко Т. В. Тактика ведення вагітності і пологів при аномальній 

плацентації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шевченко Тетяна Володимирівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Сум. 

держ. ун-т]. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. 

— [2012-7179 А] УДК 618.36-007-06-08 

6544. Яриніч К. В. Комбіноване лікування асцитної форми раку яєчників 

ІІІ—ІV стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.07 "Онкологія" / Яриніч Костянтин Володимирович ; М-во охорони здоров'я 

України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Комун. клініч. лікув.-профілакт. 

закл. "Донец. обл. протипухлин. центр"]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6033 А] УДК 618.11-006.6-08 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

На ступінь кандидата 

6545. Салига Т. С. Синтез гідропневмоагрегатів з дискретним та пропорцій-

ним управлінням для сільськогосподарських машин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / 

Салига Тимофій Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5872 А] 

 УДК 62-585:631.347 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь кандидата 

6546. Булах П. О. Деформування і міцність реакторної сталі 10ГН2МФА в 

умовах одноразового та циклічного двовісних навантажень : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Булах Павло Олександрович ; Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка НАН 

України. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-5534 А] УДК 620.178.15 

6547. Ващишак І. Р. Удосконалення методів безконтактного контролю стану 

підземних теплових мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.11.13 "Прибори і методи контролю та визначення складу речовин" / Ващи-

шак Ірина Романівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Фран-

ківськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-6428 А]

 УДК 620.179 

6548. Ведмідь О. Ю. Розробка та дослідження способу визначення характерис-

тик якості сталі на стадії аналізу її хімічного складу та структури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Вед-

мідь Олена Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". 

— Дніпропетровськ, 2012. — 23 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-4734 А] УДК 620.181.4:691.714 
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6549. Вишневська Ю. П. Фазові металогранічні шари для протикорозійного 

захисту маловуглецевих сталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / Вишневська Юлія 

Павлівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-7222 А] 

 УДК 620.197.3 

6550. Гладченко А. Ю. Енергетичні стратегії регіональних угруповань в умо-

вах глобалізації світової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гладченко Ана-

толій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-6774 А] УДК 620.9:339.9 

6551. Дорошенко А. Г. Морфологічна та фазова стійкість нанопорошків Y2O3 

та Y3Al5O12, консолідованих при високих тисках : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Дорошенко Андрій 

Григорович ; НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6130 А] УДК 620.2:620.3 

6552. Кальченко О. С. Радіаційне розпухання сталі 08Х18Н10Т — матеріалу 

внутрішньокорпусних пристроїв реакторів ВВЕР : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Кальченко Олек-

сандр Сергійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 

2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2012-4341 А] 

 УДК 620.192.53:621.039.531 

6553. Клименко А. В. Створення наукових основ і технічних засобів дослід-

ження, оцінки і прогнозування стрес-корозійного руйнування магістральних газоп-

роводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.14 

"Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / Клименко Анатолій Володимирович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Па-

тона НАН України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2012-7740 А] УДК 620.193.3 

6554. Козуб О. М. Оптимальне планування використання паливно-енерге-

тичних ресурсів з урахуванням еко-кліматичних обмежень на металургійних підприємст-

вах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. 

системи та комплекси" / Козуб Олена Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-4948 А] УДК 620.91:669 

6555. Кречковська Г. В. Оцінювання впливу теплозмін у високотемператур-

ному воденьвмісному середовищі на деградацію сталей парогонів ТЕС : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавст-

во" / Кречковська Галина Василівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. 

— Львів, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назв). 

— 100 пр. — [2012-6514 А] УДК 620.181 

6556. Лясота І. М. Методологічні основи акустико-емісійного діагностування 

руйнування зварних з'єднань алюмінієвого сплаву : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.10 "Діагностика матеріалів та конструкцій" / 

Лясота Ігор Миколайович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2012-7581 А]

 УДК 620.179.17:621.791.05 
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6557. Мінаков С. М. Визначення напруженого стану зварних магістральних 

трубопроводів магнітоанізотропним методом : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / 

Мінаков Сергій Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 

2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — [2012-7294 А] 

 УДК 620.179.14:625.78 

6558. Німченко Т. В. Методи акусто-емісійного контролю та діагностики ме-

ханічної обробки матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Німчен-

ко Тетяна Василівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(25 назв). — 100 пр. — [2012-5119 А] УДК 620.179:534.6 

6559. Олейві Анвер Субхі Абдулхуссейн. Система і магнітний метод контро-

лю немагнітних середовищ на присутність металевих тіл : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та ви-

значення складу речовин" / Олейві Анвер Субхі Абдулхуссейн ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-5788 А] УДК 620.179.14 

6560. Піскун Н. В. Вплив умов електронно-променевої зонної плавки на влас-

тивості монокристалів кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Піскун Наталія Василівна ; НАН України, 

Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4240 А] УДК 620.22 

6561. Подоба Я. О. Закономірності ущільнення та формування властивостей 

композиційних алмазовмісних матеріалів на металевій зв'язці при інтенсивному елект-

роспіканні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 

"Матеріалознавство" / Подоба Ярослав Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих 

матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 

— 110 пр. — [2012-6317 А] УДК 620.22-419:66.046.44 

6562. Похмурський А. Ю. Діагностика тонколистового прокату, ураженого 

корозійними пітінгами, та визначення їх впливу на міцність : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.10 "Діагностика матеріалів та 

конструкцій" / Похмурський Андрій Юрійович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т 

ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). 

— 100 пр. — [2012-7624 А] УДК 620.193:669.018.8 

6563. Сисин Г. М. Оцінювання локальних корозійних пошкоджень трубних 

сталей методом мікроелектрохімічних досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від коро-

зії" / Сисин Галина Михайлівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — 

Львів, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-7341 А] УДК 620.193.4 

6564. Шевченко О. М. Система енергетичного оцінювання об'єктів галузі освіти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. сис-

теми та комплекси" / Шевченко Олена Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-7178 А] УДК 620.91:697.1 

6565. Шепеленко О. С. Застосування модифікованих подандів для інгібування 

корозії в поліметалевих технічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / Шепе-
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ленко Олександр Сергійович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка, [Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Львів, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2012-7765 А] УДК 620.197.3 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

На ступінь доктора 

6566. Скляров В. П. Підвищення економічності паротурбінних установок з 

урахуванням особливостей термогазодинамічних процесів в області двофазної течії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомаши-

ни та турбоустановки" / Скляров Володимир Петрович ; НАН України, Ін-т пробл. 

машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(42 назви). — 100 пр. — [2012-7649 А] УДК 621.11 

6567. Юрчик Г. В. Підвищення точності вимірювання при контролі парамет-

рів теплофізичного стану речовин та матеріалів в промислових мікрохвильових тех-

нологіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 

"Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Юрчик Геннадій Васи-

льович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 

2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (52 назви). — 100 пр. — [2012-7200 А]

 УДК 621.18.08:621.317.7 

На ступінь кандидата 

6568. Балашевський О. С. Розхолоджування гермооб'єму реакторної установ-

ки АЕС в аварійних умовах з використанням струменевих розпилювачів-охолоджу-

вачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 

"Тепл. та ядер. енергоустановки" / Балашевський Олександр Сергійович ; Одес. нац. 

політех. ун-т, [Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті М-ва енергетики та 

вугіл. пром-сті України]. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-6363 А] УДК 621.039.534.2:519.87 

6569. Іванець В. Г. Зменшення обсягів утворення радіоактивних відходів (РАВ) 

у технологіях дезактивації спецодягу та засобів індивідуального захисту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Іванець Валерій Григорович ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища 

НАН України". — К., 2012. — 15 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—13 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-5624 А] УДК 621.039.58 

6570. Ільічова В. О. Фізичні основи магнітоплазмової переробки відпрацьова-

ного ядерного палива зі зниженням накопичення радіоактивних відходів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.21 "Радіац. фізика і 

ядер. безпека" / Ільічова Віра Олегівна ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — 

Х., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5630 А]

 УДК 621.039.64 

6571. Крупа Є. С. Підвищення енергетичних показників гідроагрегатів шляхом 

вдосконалення робочого процесу нових типів гідротурбін : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоаг-

регати" / Крупа Євгеній Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 

2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-5675 А] УДК 621.224 
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6572. Рудичев Є. В. Моделювання радіаційних полів та оптимізація характерис-

тик джерел випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.21 "Радіац. фізика і ядер. безпека" / Рудичев Єгор Володимиро-

вич ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4373 А] УДК 621.039:539.166 

6573. Швецов В. Л. Удосконалення термогазодинамічних характеристик про-

точних частин потужних парових турбін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Швецов Віктор 

Леонідович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-5994 А] 

 УДК 621.165 

6574. Якуба В. В. Розвиток металофізики в Україні: науковий внесок професо-

ра М. М. Новикова (1933—2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Якуба Василь Володимирович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковоро-

ди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5480 А] УДК 621.03(477)(092) 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  

та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування  

магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

6575. Ільченко В. В. Електрофізичні властивості напівпровідникових гетерос-

труктур з шарами квантових точок та квантових ям : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектри-

ків" / Ільченко Володимир Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (39 назв). — 100 пр. — [2012-4885 А] 

 УДК 621.315.592 

6576. Кунденко М. П. Молекулярна акустична технологія та електронні сис-

теми контролю в технологічному процесі відтворення тварин : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. приcтрої та сис-

теми" / Кунденко Микола Петрович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка. — Х., 2012. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 38—40 (24 назви). — 100 пр. — 

[2012-7743 А] УДК 621.3.018.6 

6577. Павленко Т. П. Розвиток теорії електричних контактів підвищеної дуго-

стійкості для комутаційних електричних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини й апарати" / Павленко 

Тетяна Павлівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 39 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (42 назви). — 100 пр. — [2012-5143 А] 

 УДК 621.316.5 

6578. Подчашинський Ю. О. Теорія і принципи побудови приладової системи 

для вимірювання геометричних параметрів виробів з природного каменю за їх відео-

зображеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.01 

"Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Подчашинський Юрій Олександ-
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рович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. держ. технол. ун-т]. 

— К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (62 назви). — 100 пр. — 

[2012-4569 А] УДК 621.317 

6579. Федорчук В. А. Методи і засоби математичного моделювання динаміч-

них процесів в електромеханічних системах на основі структурно-орієнтованого 

підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 

"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Федорчук Володимир Анатолійович ; НАН 

України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2011. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (48 назв). — 100 пр. — [2012-6717 А] 

 УДК 621.31:519.876.2 

На ступінь кандидата 

6580. Аль-Суод Махмуд Мохаммад Салем. Моделювання стохастичних про-

цесів в автономній електроенергетичній системі з газовим двигуном та їх впливу на 

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

05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Аль-Суод Махмуд Мохаммад Салем ; 

Хмельниц. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — 

Херсон, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5490 А]

 УДК 621.314 

6581. Бачук В. В. Механізми росту, топологія та електричні властивості тон-

ких плівок і наноструктур плюмбум телуриду : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Бачук Василь 

Васильович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Фран-

ківськ, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назв). — 100 пр. — 

[2012-6411 А] УДК 621.315.592:546.24-022.513.2 

6582. Бондаренко Ю. В. Багатокомірковий транзисторний перетворювач зі 

спільним використанням безперервного та імпульсного керування для контактного 

мікрозварювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Бондаренко Юлія 

Валеріївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — К., 

2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 120 пр. — 

[2012-6419 А] УДК 621.315.592 

6583. Васильчишин І. І. Побудова дискретних макромоделей компонент елект-

ромеханічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Васильчишин Іванна Іванівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-6073 А] УДК 621.313 

6584. Гиря М. П. Методи оцінки якості електротехнічного обладнання для 

безпечної експлуатації АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація і сертифікація та метрол. забезп." / Гиря Мари-

на Павлівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-4777 А] УДК 621.311.25.039.58 

6585. Горкавенко Т. В. Вплив температури на електронну структуру в об'ємі 

та на поверхні кристалів типу алмазу, сфалериту і вюрциту : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Горка-

венко Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Франце-

вича, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4795 А] УДК 621.315.592:537.311.322 
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6586. Джасім Джасім Мохмед Джасім. Удосконалення методу контролю во-

логості масла та ізоляції трансформаторів по її електричній добротності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи 

контролю та визначення складу речовин" / Джасім Джасім Мохмед Джасім ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-5594 А] УДК 621.316.926 

6587. Захарчук І. О. Підвищення ефективності асинхронного мотор-вентиля-

тора для тепловозу шляхом екранування короткозамикаючих кілець обмотки ротора : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.01 "Електрич. 

машини й апарати" / Захарчук Ігор Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 

нац. техн. ун-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6385 А] 

 УДК 621.313:629.424 

6588. Зінченко О. Є. Підвищення енергетичних показників вентильних реак-

тивних двигунів, які живляться від мережі змінного струму : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини й апарати" / 

Зінченко Олена Євгенівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. 

акад. міськ. госп-ва]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2012-4870 А] УДК 621.313.13 

6589. Казарян Ю. Г. Джерела живлення з комірковою побудовою для елект-

ророзрядних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Казарян Юрій 

Георгійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Ін-т імпульс. процесів і техноло-

гій]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 110 пр. — 

[2012-6488 А] УДК 621.315.592 

6590. Калюжний С. В. Електромеханічні системи узгодженого обертання з 

живленням від струмопараметричного вентильного перетворювача : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Калюжний Сергій Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 

[Донбас. держ. техн. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). 

— 100 пр. — [2012-5633 А] УДК 621.314 

6591. Кінзерська О. В. Фізичні властивості кристалів селеніду цинку, легова-

них перехідними металами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Кінзерська Оксана 

Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2012-5640 А] УДК 621.315.5 

6592. Ковальчук О. А. Оптимізація нормальних режимів розподільних елект-

ричних мереж з розосередженими джерелами енергії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / 

Ковальчук Олексій Афанасійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4943 А] 

 УДК 621.316.1:621.311.2/.4 

6593. Конорева О. В. Дія проникаючої радіації на оптичні та електрофізичні 

характеристики фосфідо-галієвих світлодіодів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / 

Конорева Оксана Володимирівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Ін-т ядер. 

дослідж. НАН України]. — Луцьк, 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—13 (17 назв). 

— 100 пр. — [2012-4958 А] УДК 621.315.592 



   

 
357 

6594. Краснов Р. В. Підвищення надійності електродвигунів компресорів 

електропоїздів постійного струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Краснов Роман Володимирович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 

2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4976 А]

 УДК 621.313.281 

6595. Кутіна М. В. Методи і засоби захисту від обриву провода та пошук місця 

пошкодження в розподільній мережі зі складною топологією напругою 6—35 кВ : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. 

станції, мережі і системи" / Кутіна Марина Василівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 

Вінниця, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. 

— [2012-6985 А] УДК 621.316.925 

6596. Кутраков О. П. Тензорезистивні давачі тиску на основі ниткоподібних 

кристалів кремнію для широкого діапазону температур і частот : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / 

Кутраков Олексій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (32 назви). — 100 пр. — [2012-4511 А] 

 УДК 621.315.592 

6597. Марусенкова Т. А. Напівпровідникові сенсори магнітного поля на роз-

щеплених холлівських структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Марусенкова Тетяна Анатоліїв-

на ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—17 (35 назв). — 100 пр. — [2012-7587 А] УДК 621.315.592 

6598. Михайлович Т. І. Синтез та аналіз бездавачевої системи визначення по-

ложення ротора вентильного реактивного двигуна, побудованої на основі принципів 

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

05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Михайлович Тарас Ігорович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-5088 А] УДК 621.313.13 

6599. Моісеєв О. М. Електромеханічний комплекс автономного електрожив-

лення з турбодетандером для станцій газотранспортування : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та сис-

теми" / Моісеєв Олександр Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5754 А] 

 УДК 621.311-832 

6600. Николин У. М. Підвищення надійності функціонування комплексу елект-

ротехнічних засобів для буріння свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Николин 

Уляна Михайлівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу]. — Вінниця, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-6566 А] УДК 621.317.791:622.243.92 

6601. Нічкало С. І. Отримання та характеристики ниткоподібних мікро- і на-

нокристалів Si1-х Gex для приладних застосувань : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Нічкало Степан 

Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2012-4543 А] УДК 621.315.592 

6602. Петренко О. М. Прогнозування теплового стану частотно-керованих 

асинхронних двигунів при різних законах регулювання та джерелах живлення : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. ма-

шини й апарати" / Петренко Олександр Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. полі-

техн. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-5161 А] УДК 621.313.2 
6603. Проненко В. О. Розроблення методів покращення параметрів широкос-

мугових індукційних магнітометрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Про-
ненко Віра Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Ін-т косм. дослідж. НАН 
та Держ. косм. агентства України]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-4575 А] УДК 621.317.44 

6604. Репетило Т. М. Підвищення точності вимірювальних каналів з вихро-
струмовими перетворювачами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електр. та магніт. величин" / 
Репетило Тарас Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-5220 А] УДК 621.317 

6605. Сахно О. А. Система безперервного контролю та прогнозу залишкового 
ресурсу високовольтних трансформаторів струму : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Сахно 
Олександр Анатолійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. 
— Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2012-5254 А] УДК 621.311.42.027.81/.88 

6606. Тептя В. В. Методи та засоби підвищення ефективності виробництва і 
транспортування електроенергії за диференційованих критеріїв оптимальності : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. стан-
ції, мережі і системи" / Тептя Віра Володимирівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Він-
ниця, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5918 А]
 УДК 621.311 

621.32 Електричні джерела світла 

На ступінь доктора 

6607. Тарасенко М. Г. Розвиток теорії і практики проектування пускорегулю-
вальної апаратури для джерел оптичного випромінювання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / 
Тарасенко Микола Григорович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Тернопіл. нац. 
техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Х., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 
100 пр. — [2012-1688 А] УДК 621.327.534.15 

621.33 Електрична тяга 

На ступінь доктора 

6608. Кузнецов В. Г. Розвиток теоретичних основ енергозбереження в систе-
мах електропостачання тяги поїздів постійного струму : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Кузнецов Валерій 
Геннадійович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 
Дніпропетровськ, 2012. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (59 назв). — 100 пр. 
— [2012-6217 А] УДК 621.331 

На ступінь кандидата 

6609. Мірошник Д. М. Удосконалення системи керування для підвищення 
енергетичної ефективності тягового частотно-регульованого асинхронного електро-
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привода з живленням від акумуляторної батареї : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Мі-
рошник Денис Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — 
Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6551 А]
 УДК 621.337.4-835 

6610. Слободчиков І. В. Підвищення якості електричної енергії тягової підс-

танції постійного струму методами активної фільтрації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.09 "Електротранспорт" / Слободчиков 

Іван Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. держ. акад. за-

лізн. трансп.]. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2012-2897 А] УДК 621.331:621.311.1 

621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь кандидата 

6611. Пилипенко О. І. Електрохімічне формування точково-контактного газо-

чутливого елементу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Пилипенко Олексій Іванович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 

(30 назв). — 100 пр. — [2012-5168 А] УДК 621.35 

6612. Шевченко Р. О. Управління електрокінетичними процесами для поперед-

ження і подолання аварій при бурінні свердловин на нафту та газ : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Шев-

ченко Роман Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6000 А] 

 УДК 621.359.2 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 

На ступінь кандидата 

6613. Саріогло А. Г. Утилізація теплоти відхідних газів скловарних печей в 

водогрійних теплообмінних апаратах з мембранними трубами : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 

теплоенергетика" / Саріогло Анатолій Георгійович ; НАН України, Ін-т техн. тепло-

фізики. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 120 пр. — 

[2012-7432 А] УДК 621.365.33-714 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  

коливань, імпульсів 

На ступінь доктора 

6614. Андрусевич А. О. Теоретичні основи моніторингу життєвого циклу ра-

діоелектронних засобів на етапах проектування, виробництва і експлуатації : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та 

телевіз. системи" / Андрусевич Анатолій Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелект-

роніки. — Х., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (29 назв). — 100 пр. — 

[2012-5491 А] УДК 621.371.39 

6615. Козловський В. В. Розподілені селективні пристрої на основі нерегуляр-

них планарних структур в системах радіотехніки та телекомунікацій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та 
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засоби телекомунікацій" / Козловський Валерій Валерійович ; Держ. ун-т інформ.-

комунікац. технологій. — К., 2012. — 30 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—27 (30 назв). — 

100 пр. — [2012-6946 А] УДК 621.372.22 

6616. Лисенко О. В. Мультигармонічні процеси у супергетеродинних лазерах 

на вільних електронах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Лисенко Олександр Володи-

мирович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36. 

— 100 пр. — [2012-5017 А] УДК 621.373:681.7.069.24 

На ступінь кандидата 

6617. Вишнівецький О. В. Аналіз сигналів на базі перетворень Вігнера та Чої-

Вільямса в методах дистанційного радіозондування геокосмосу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Вишні-

вецький Олег Вадимович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7223 А] 

 УДК 621.372:550.388 

6618. Ємельяненков Б. М. Елементи сумарно-різницевого перетворювача мі-

ліметрового діапазону на діелектричних хвилеводах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомуні-

кацій" / Ємельяненков Борис Миколайович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. техноло-

гій. — К., 2012. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—24 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-6143 А] УДК 621.372.8 

6619. Зінченко М. В. Методи формування ідентифікаційних ознак нелінійних 

розсіювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 

"Радіотехн. та телевіз. системи" / Зінченко Максим В'ячеславович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(31 назва). — 120 пр. — [2012-7253 А] УДК 621.37:621.391 

6620. Кривенко О. В. Електродинамічні характеристики квазіоптичних діелект-

ричних і хвилевідних резонаторів з неоднорідностями : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Кривенко Олена 

Владиславівна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — 

Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6970 А]

 УДК 621.372.4 

6621. Лінкова А. М. Комбінований метод двочастотного зондування дисперс-

них середовищ в атмосфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Лінкова Анна Михайлівна ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки, [Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України]. 

— Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-5020 А] УДК 621.371.332:551.577 

6622. Сердюк І. В. Удосконалення системи фазової синхронізації опорних ге-

нераторів через атмосферний канал зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Сердюк Ігор Во-

лодимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — 

Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — [2012-7100 А]

 УДК 621.371.3 

6623. Харченко О. В. Модель метеорного радіоканалу, заснована на рішенні 

дифракційної задачі розсіяння сигналу на іонізованому сліді : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Харченко 
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Олена Вікторівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Ін-т радіофізики та електро-

ніки ім. О. Я. Усикова НАН України]. — Х., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-3904 А] УДК 621.371.35 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка.  

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 
6624. Брус В. В. Тонкі плівки ТіО2 гетеропереходи на їх основі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроні-
ка" / Брус Віктор Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т пробл. 
матеріалознав. ім. І. М. Францевича НАН України]. — Чернівці, 2012. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2012-5530 А] УДК 621.383.52 

6625. Івах М. С. Розроблення медичних оптико-електронних пристроїв дина-
мічного випромінювання, контролю та корекції фотоферезу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і систе-
ми" / Івах Марія Степанівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (26 назв). — 100 пр. — [2012-4878 А] 

 УДК 621.384.4:615.849 
6626. Лесінський В. В. Інтегральні твердотільні комутатори шин живлення 

виконувальних пристроїв середньої потужності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Лесінський Ва-
лентин Вікторович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5693 А] 

 УДК 621.382.323 
6627. Смірнов В. В. Синтез системи керування регульованого електропривода 

стрілочного перевода як багатомасової електромеханічної системи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 
системи" / Смірнов Василь Васильович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2012-5287 А] УДК 621.382.2:621.332.53 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

На ступінь доктора 
6628. Руженцев М. В. Розвиток теорії та удосконалення радіометричних сис-

тем дистанційного зондування навколишнього середовища міліметрового діапазону 
хвиль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Ра-
діотехн. та телевіз. системи" / Руженцев Микола Вікторович ; Харків. нац. ун-т ра-
діоелектроніки. — Х., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (48 назв). — 100 пр. 
— [2012-4586 А] УДК 621.396.96:551.508.8 

6629. Шклярський В. І. Теоретичні засади та методи побудови сканувальних 
телевізійних оптичних мікроскопів високої роздільної здатності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. сис-
теми" / Шклярський Володимир Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—33 (65 назв). — 100 пр. — [2012-5440 А] 

 УДК 621.397.43 

На ступінь кандидата 

6630. Бєлозьоров Д. П. Тестові сигнали для налагодження контролю програм-
но-алгоритмічного забезпечення радіолокаторів некогерентного розсіяння : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та теле-
віз. системи" / Бєлозьоров Дмитро Петрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Ін-т 
іоносфери НАН України та М-ва освіти і науки, молоді та спорту України]. — Х., 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 150 пр. — [2012-5511 А]
 УДК 621.396 

6631. Галюк С. Д. Синхронізація генераторів детермінованого хаосу в систе-

мах передавання інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Галюк Сер-

гій Дмитрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-

ковича]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-4764 А] УДК 621.391.072.9 

6632. Ганницький І. В. Підвищення ефективності функціонування телекому-

нікаційних мереж шляхом уніфікації методу визначення мережного обладнання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телеко-

мунікац. системи та мережі" / Ганницький Ілля Володимирович ; Держ. ун-т інформ.-

комунікац. технологій, [Одес. держ. акад. холоду]. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5570 А] 

 УДК 621.395.74 

6633. Карнаух В. В. Метод збільшення динамічного діапазону акустооптично-

го аналізатора спектра радіосигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Карнаух Валерій Все-

володович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7261 А] УДК 621.396.62 

6634. Колченко В. О. Підвищення ефективності функціонування мережі мобіль-

ного зв'язку на базі демодуляторів OFDM : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Колченко Во-

лодимир Олександрович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4007 А] 

 УДК 621.396.662.072.078 

6635. Лаврів О. А. Моделі та алгоритми забезпечення якості обслуговування в 

мультисервісній мережі з урахуванням властивостей трафіку : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Лаврів Орест Андрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 150 пр. — [2012-4513 А]

 УДК 621.391 

6636. Лю Чан. Удосконалення моделей та методів радіоакустичного і акустич-

ного зондування атмосферного граничного шару : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Лю Чан ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-7007 А] УДК 621.396.933 

6637. Михайленич П. М. Підвищення завадостійкості каналів радіозв'язку з 

ортогональним частотним мультиплексуванням : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомуніка-

цій" / Михайленич Петро Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 1 50 пр. — [2012-5085 А]

 УДК 621.396 

6638. Набіль Удах Мнехір Сарох. Розробка методу радіолокаційного визна-

чення параметрів метеорів на основі вирішення задачі ідентифікації їх амплітудно-

часових характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Набіль Удах Мнехір Сарох ; Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 

— 100 пр. — [2012-7297 А] УДК 621.396 

6639. Решетнікова О. С. Оптимізація характеристик оптичних систем переда-

вання з щільним спектральним розділенням каналів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Ре-

шетнікова Ольга Сергіївна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2012-6628 А] 

 УДК 621.391.6 

6640. Сібрук Д. Л. Вимірювання займаної ширини смуги частот випроміню-

вання та алгоритми частотного планування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Сібрук Дмитро 

Леонідович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-7342 А] УДК 621.396.6 

6641. Хайдара Абдалла Абдулрахман. Методи синтезу оптичної транспортної 

мережі WDM з використанням моделі багатошарових графів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Хайдара Абдалла Абдулрахман ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5372 А] 

 УДК 621.39 

6642. Чеботарьова Д. В. Планування та оптимізація мереж мобільного зв'язку 

з урахуванням сукупності показників якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Чеботарьова 

Дарія Василівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2012-5394 А] УДК 621.395.3 

6643. Шернін М. О. Методи формування числових випадкових послідовностей 

з використанням імовірнісних характеристик метеорного радіоканалу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. 

системи" / Шернін Михайло Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 

Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4164 А]

 УДК 621.391 

6644. Шинкаренко І. В. Аналіз енергетичної і структурної захищеності інфор-

маційних сигналів у каналах відомчих радіотехнічних систем зв'язку і способи її 

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

05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Шинкаренко Іван Володимирович ; Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). 

— 100 пр. — [2012-5433 А] УДК 621.391.7 

6645. Щебенюк В. С. Моделі та методи управління якістю обслуговування по-

токів даних в мультимаршрутному тракті адаптивних телекомунікаційних мереж : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телеко-

мунікац. системи та мережі" / Щебенюк Володимир Сергійович ; Укр. держ. акад. 

залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7713 А] УДК 621.391 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин і турбін) 

На ступінь кандидата 

6646. Голубов О. С. Підвищення експлуатаційної надійності паливної апара-

тури автотракторних дизелів застосуванням багатофункціональної присадки до па-
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лива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експ-

луатація та ремонт засобів трансп." / Голубов Олександр Сергійович ; Нац. транс-

порт. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-6782 А] УДК 621.436.04 
6647. Іванов О. М. Покращення параметрів паливоподачі шляхом зміни кута 

випередження впорскування палива дизеля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Іванов Олег Мико-
лайович ; Нац. транспорт. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики та 
продовольства України]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2012-6160 А] УДК 621.436.013 

6648. Іванченко О. М. Розрахункові дослідження теплообміну на лопатках га-
зових турбін з використанням модифікованих алгебраїчних моделей турбулентності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбома-
шини та турбоустановки" / Іванченко Олена Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. 
— [2012-4877 А] УДК 621.438:532.5 

6649. Каша Л. В. Моделювання електромеханічних процесів в керованому 
вентильному реактивному двигуні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.09.01 "Електрич. машини й апарати" / Каша Лідія Володимирів-
на ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2012-6174 А] УДК 621.45.01 

6650. Хоряк Н. В. Аналіз низькочастотної стійкості маршової рідинної ракет-
ної двигунної установки та її динамічної сумісності з корпусом ракети : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. уста-
новки" / Хоряк Наталія Віталіївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Хар-
ків. авіац. ін-т", [Ін-т техн. механіки НАН України і Нац. косм. агентства України]. 
— Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2012-5380 А] УДК 621.454:621.3.018.6 

621.5 Пневмоенергетика, машини та інструменти.  

Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

6651. Зімін О. В. Отримання бінарного льоду в льодогенераторі шнекового ти-
пу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.14 "Холо-
дил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціонування" / Зімін Олексій Вяче-
славович ; Одес. держ. акад. холоду. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2012-6157 А] УДК 621.5.048 

6652. Лозовський Т. Л. Термодинамічні властивості розчинів холодоагенту 
R410A в поліефірному компресорному мастилі : (експеримент, методи прогнозуван-
ня) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. 
теплофізика та пром. теплоенергетика" / Лозовський Тарас Леонтійович ; Одес. держ. 
акад. холоду. — Одеса, 2012. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2012-6248 А] УДК 621.564.2 

6653. Пилипенко О. Ю. Динаміка кристалізації льоду на вертикальних охолод-
жуваних трубах в елементах акумуляторів теплової енергії систем охолодження та 
кондиціювання повітря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Пилипенко Олексій 
Юрійович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 21—22 (13 назв). — 120 пр. — [2012-6316 А] УДК 621.565.2 
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6654. Поддубна М. В. Термодинамічний аналіз процесів і циклів кріогенних 
систем на основі методу послідовного включення складових ексергетичних втрат : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.14 "Холодил., 
вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціонування" / Поддубна Марина Воло-
димирівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6600 А] УДК 621.59 

6655. Тітлова О. О. Вдосконалення систем автоматичного керування абсорб-
ційних холодильних приладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Тітлова Ольга Олександ-
рівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Одеса, 2012. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4398 А] 

 УДК 621.574 
6656. Яковлева О. Ю. Моделювання і системний аналіз ефективності тепло-

масообміну у виробництві карбаміду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Яковлева 
Ольга Юріївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5478 А] УДК 621.564 

621.6 Пристрої, обладнання та апаратура для  
транспортування, зберігання та розподілення рідин та газів 

На ступінь кандидата 

6657. Карапузова М. В. Гідродинамічні особливості конструювання комбіно-
ваного підводу відцентрового насоса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Карапузова 
Марина Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6170 А] УДК 621.65 

6658. Курляк П. О. Моделювання динамічних режимів роботи електропривод-
них відцентрових насосних агрегатів магістральних нафтопроводів на основі методу 
Bond Graph : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Курляк Петро Омелянович ; Вінниц. 
нац. техн. ун-т, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Вінниця, 2012. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2012-5679 А] 

 УДК 621.671:004.942 
6659. Матвієнко О. О. Удосконалення фізичних і математичних моделей 

реальних процесів об'ємних витоків в шестеренних насосах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропнев-
моагрегати" / Матвієнко Олександр Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. полі-
техн. ін-т", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5065 А] УДК 621.664 

6660. Фейчук В. В. Діагностування малих витоків з газових мереж : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.13 "Трубопровід. 
трансп., нафтогазосховища" / Фейчук Віталій Васильович ; Івано-Франків. нац. техн. 
ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). 
— 100 пр. — [2012-5364 А] УДК 621.6.02:622.691 

6661. Шепеленко О. О. Підвищення напору шнекових ступенів свердловинних 
насосів шляхом використання розрізних лопатей робочих коліс : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та гідро-
пневмоагрегати" / Шепеленко Олександр Олександрович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 
2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6005 А] 

 УДК 621.662 
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621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

6662. Ватренко О. В. Науково-технічні основи створення нового покоління за-

собів для герметичного закупорювання харчових продуктів у скляній тарі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладн. 

харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Ватренко Олександр Віталійович ; Одес. нац. 

акад. харч. технологій. — Одеса, 2012. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—33 (27 назв). — 100 пр. — [2012-5548 А] УДК 621.798.147:621.798.5 

6663. Григор'єва Н. С. Науково-технологічні основи модульного автоматизо-

ваного гнучкого складального виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Григор'єва Наталія Сер-

гіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. держ. техн. ун-т", [Луц. нац. техн. ун-т]. — 

Донецьк, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (41 назва). — 100 пр. — 

[2012-6460 А] УДК 621.717-112.6 

6664. Марков О. Є. Розвиток наукових основ проектування та удосконалення 

технологічних процесів кування крупних поковок зі злитків : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тис-

ком" / Марков Олег Євгенійович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ 

(Донец. обл.), 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (66 назв). — 100 пр. — 

[2012-7018 А] УДК 621.735.3-416 

6665. Огінський Й. К. Розвиток теорії сортової прокатки і розробка технологіч-

них процесів виробництва профілів на основі багатовалкових калібрів  : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини 

оброб. тиском" / Огінський Йосип Кузьмич ; Нац. металург. акад. України. — Дніп-

ропетровськ, 2012. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (38 назв). — 100 пр. — 

[2012-5123 А] УДК 621.771 

6666. Островерхов М. Я. Електромеханічні системи на основі безконтактних 

виконавчих пристроїв для автоматичного керування параметрами штаби в ході непе-

рервної прокатки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Островерхов Микола Якович ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. 

— Х., 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (38 назв). — 100 пр. — 

[2012-7306 А] УДК 621.771.23 

6667. Фальченко Ю. В. Дослідження впливу структури проміжних прошарків 

на властивості зварних з'єднань матеріалів, що важко деформуються, і розробка на 

цій основі технологій їх дифузійного зварювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і техно-

логії" / Фальченко Юрій В'ячеславович ; НАН України, Ін-т електрозварювання 

ім. Є. О. Патона. — К., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (36 назв). — 150 пр. 

— [2012-7124 А] УДК 621.791:539.378.3 

На ступінь кандидата 

6668. Анофрієв П. Г. Обґрунтування раціональних параметрів вертикальної 

відцентрової машини для відливання валків прокатних станів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.08 "Машини для металург. вир-ва" / 

Анофрієв Павло Григорович ; Нац. металург. акад. України, [Дніпропетров. нац. ун-т 

залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4657 А] УДК 621.74.042-111.1 
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6669. Барташ С. М. Удосконалення технології механізованого зварювання у 

суміші захисних газів паропроводів теплових електростанцій : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. проце-

си і технології" / Барташ Світлана Миколаївна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., 

[Укр. інж.-пед. акад.]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2012-6810 А] 

 УДК 621.791.313 

6670. Бондарев С. В. Удосконалення складу і технології виготовлення елект-

родів зі зниженою гигроскопічністю для зварювання та наплавлення : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. 

процеси і технології" / Бондарев Сергій Володимирович ; Донбас. держ. машинобу-

дів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(26 назв). — 100 пр. — [2012-6418 А] УДК 621.791.75 

6671. Грудницький В. В. Структура та фізико-механічні властивості вакуум-

но-дугових нанокомпозитних покриттів Ti-Hf-N і Ti-Hf-Si-N : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Груд-

ницький Вадим Володимирович ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. техно-

логій, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-7236 А] УДК 621.793-022.513.2 

6672. Єгорова Л. М. Фізико-хімічні закономірності розчинення міді і сплава 

Л-62 у водних хлоридних розчинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Єгорова Лілія Михайлівна ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Чернівці, 2012. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (35 назв). — 100 пр. — [2012-4842 А] 

 УДК 621.794.42:546.56 

6673. Завгородній А. В. Розширення сортаменту та підвищення якості сорто-

вого металопрокату на основі удосконалення технології та обладнання для його прав-

ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Проце-

си та машини оброб. тиском" / Завгородній Андрій Володимирович ; Донбас. держ. 

машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6895 А] УДК 621.778.015 

6674. Кагляк О. Д. Формоутворення просторових металевих конструкцій ло-

кальним лазерним нагріванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Кагляк Олексій Дмитрович ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 120 пр. — [2012-7419 А] УДК 621.791.725 

6675. Лаврова О. В. Вдосконалення устаткування і технології для наплавлення 

під флюсом стрічковим електродом з примусовим перенесенням електродного мета-

лу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварю-

вання та спорідн. процеси і технології" / Лаврова Олена Володимирівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 18 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6229 А] 

 УДК 621.791.754 

6676. Маковецький А. В. Удосконалення процесів гарячого об'ємного штам-

пування деталей авіаційних конструкцій із важкодеформівних сплавів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини об-

роб. тиском" / Маковецький Андрій Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. полі-
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техн. ін-т", [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 

2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7584 А] 

 УДК 621.735.2.043 

6677. Осін В. В. Порошкові дроти для наплавлення металу, що містить немета-

леві вкраплення, які виконують роль твердого змащення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 

технології" / Осін Владислав Володимирович ; НАН України, Ін-т електрозварюван-

ня ім. Є. О. Патона. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 

— 120 пр. — [2012-5806 А] УДК 621.791.92 

6678. Павлов С. О. Удосконалення методів розрахунку пакувального облад-

нання харчових виробництв з робочими елементами змінної жорсткості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. 

харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Павлов Сергій Олексійович ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-6313 А] УДК 621.798 

6679. Редько О. І. Розробка епоксикомпозитів, наповнених мінеральними від-

ходами промислового виробництва, з підвищеними експлуатаційними характеристи-

ками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 

"Матеріалознавство" / Редько Ольга Іванівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-6320 А] 

 УДК 621.763:669.056.9 

6680. Романюк Р. Я. Підвищення поздовжньої сталості процесу тонколистової 

прокатки на основі розвитку теоретичних положень щодо контактної взаємодії поло-

си з валками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Романюк Роман Ярославович ; Нац. 

металург. акад. України, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т М-ва освіти і науки, мо-

лоді та спорту України]. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5855 А] УДК 621.771.23 

6681. Руденко Н. О. Удосконалення технологічного процесу пресування по-

рошкових сумішей, що містять пороутворювач : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Руденко 

Наталія Олександрівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. 

обл.), 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2012-6638 А] УДК 621.762.4.04 

6682. Самчук Л. М. Технологія самопоширюваного високотемпературного 

синтезу системи Ті-С-ШХ15 з використанням відходів металообробки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Самчук Людмила Михайлівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6325 А] УДК 621.762 

6683. Свиридов О. В. Удосконалення складу й технології виготовлення пресо-

ваного порошкового дроту для зварювання міді : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і техноло-

гії" / Свиридов Олександр Володимирович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — 

Краматорськ (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). 

— 100 пр. — [2012-7641 А] УДК 621.791.752:669.3 

6684. Тулупов В. І. Підвищення якості робочих поверхонь деталей машин на 

основі вдосконалення точіння з електроімпульсним нагрівом : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 
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Тулупов Володимир Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", 

[Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Донецьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2012-5937 А] 

 УДК 621.785.54:621.941 

6685. Чуєв О. А. Розвиток методів розрахунку параметрів та вдосконалення 

технології виробництва труб зі зменшенням поверхневих дефектів на агрегатах з 

двоклітьовим станом поздовжньої прокатки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Чуєв Олексій 

Анатолійович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5985 А] 

 УДК 621.774 

6686. Шаповал О. М. Підвищення ефективності проектування машин для па-

кування сипких речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Шаповал Ольга Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Луцьк. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5415 А] УДК 621.798.3 

621.8 Деталі машин. Витратні матеріали. Крипільні вироби.  

Змащування 

На ступінь доктора 

6687. Вольченко Д. О. Наукові основи керування зносо-фрикційними власти-

востями металополімерних пар тертя гальм для запобігання термостабілізаційного 

явища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.04 

"Тертя та зношування в машинах" / Вольченко Дмитро Олександрович ; Нац. авіац. 

ун-т, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — К., 2012. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—35 (52 назви). — 100 пр. — [2012-6441 А] УДК 621.891 

6688. Федориненко Д. Ю. Наукові основи проектування прецизійних регульо-

ваних гідростатичних опор шпиндельних вузлів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструмен-

ти" / Федориненко Дмитро Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— К., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—38 (51 назва). — 100 пр. — [2012-7358 А]

 УДК 621.822.172:621.7 

6689. Фідровська Н. М. Нові концепції розрахунків канатних барабанів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-

транспорт. машини" / Фідровська Наталія Миколаївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, 

[Укр. інж.-пед. акад.]. — Одеса, 2012. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—30 (31 назва). 

— 100 пр. — [2012-3895 А] УДК 621.869 

На ступінь кандидата 

6690. Гаврилов С. О. Підвищення ефективності роботи гідравлічного вирів-

нювального пристрою упорних підшипників ковзання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Гаврилов Сергій 

Олексійович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Мака-

рова]. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-5566 А] УДК 621.822.2 

6691. Кузик О. В. Підвищення зносостійкості основних спряжень дизелів ке-

рованою зміною властивостей моторної оливи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Кузик Олек-
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сандр Володимирович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Хмель-

ницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-4986 А] УДК 621.891 

6692. Мисліборський В. В. Формування пружно-пластичних та в'язко-пруж-

них властивостей номінально нерухомого фрикційного контакту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в ма-

шинах" / Мисліборський Володимир Віталійович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмель-

ницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — 

[2012-5083 А] УДК 621.891 

6693. Проценко В. О. Синтез пружно-компенсуючих муфт з канатними елемен-

тами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.02 "Ма-

шинознавство" / Проценко Владислав Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехні-

ка", [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5203 А] УДК 621.825.5/.7 

6694. Сушко Л. Ф. Підвищення ефективності контролю функціонування зуб-

частих передач застосуванням автоматизованих систем комплексної оцінки їх техніч-

ного стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 

"Машинознавство" / Сушко Лариса Федорівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля, [Нац. металург. акад. України]. — Луганськ, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (17 назв). — 110 пр. — [2012-6338 А] УДК 621.81 

6695. Тихий А. А. Керування процесами зношування робочих органів ґрунтооб-

робних машин в гетерофазному середовищі ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Тихий 

Андрій Анатолійович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Хмель-

ницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2012-5331 А] УДК 621.891:631.31 

6696. Чалий В. Д. Технологічне забезпечення якості робочих поверхонь кілець 

роликопідшипників на операціях безцентрового шліфування : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 

Чалий Василь Дмитрович ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2012. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-5972 А] 

 УДК 621.822.8 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою  

зняття стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

6697. Гейчук В. М. Синтез кінематики процесу магнітно-абразивної обробки в 

кільцевій ванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 

"Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Гейчук Володимир Миколайович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 33—37 (40 назв). — 100 пр. — [2012-6770 А] УДК 621.923 

6698. Дмитрієв Д. О. Наукові принципи компоновок верстатів з механізмами 

паралельної структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Дмитрієв Дмитро 

Олексійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 44 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (45 назв). — 120 пр. — [2012-6124 А] УДК 621.9.06 

6699. Кириченко А. М. Наукові основи створення мехатронних систем прос-

торового переміщення шпинделя багатокоординатних верстатів : автореф. дис. на 



   

 
371 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верста-

ти та інструменти" / Кириченко Андрій Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — К., 2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (35 назв). — 

100 пр. — [2012-4924 А] УДК 621.9.042-231 

На ступінь кандидата 

6700. Абдулгазіс Д. У. Підвищення ефективності процесу свердління за раху-

нок використання масляних МОТЗ з ендотермічними властивостями : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 

верстати та інструменти" / Абдулгазіс Ділявер Умерович ; Севастопол. нац. техн. ун-т, 

[РВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Севастополь, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2012-7441 А] УДК 621.91 

6701. Балалаєва О. Ю. Підвищення якості штампованих металовиробів на ос-

нові удосконалення конструкцій і методик розрахунку пружних компенсаторів сис-

теми "прес-штамп" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Балалаєва Олена Юріївна ; Дон-

бас. держ. машинобудів. акад., [Держ. вщ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — 

Краматорськ (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 

100 пр. — [2012-6731 А] УДК 621.98 

6702. Бялонович А. В. Розробка методу оцінки пошкоджуваності металевих 

матеріалів при періодичному навантаженні за станом структури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твер-

дого тіла" / Бялонович Андрій Володимирович ; Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писа-

ренка НАН України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 

— 100 пр. — [2012-5539 А] УДК 621.921:620.178 

6703. Дейнека К. Ю. Підвищення ефективності барабанних млинів на основі 

врахування пульсацій внутрішньокамерного завантаження : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріа-

лів і конструкцій" / Дейнека Катерина Юріївна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-6467 А] УДК 621.926.5:531.36 

6704. Дрозденко В. М. Підвищення параметрів динамічної точності верстатів 

токарної групи із переміщуваним шпиндельним вузлом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та 

інструменти" / Дрозденко Валентин Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. 

— [2012-6134 А] УДК 621.941.06 

6705. Жовтобрюх В. О. Підвищення ефективності механічної обробки деталей 

гідравлічних систем шляхом вибору раціональних параметрів операцій по критерію 

собівартості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 

"Технологія машинобуд." / Жовтобрюх Валерій Олексійович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Приазов. держ. техн. ун-т", [ТОВ Техн. Центр "ВаріУс"]. — Маріуполь (Донец. обл.), 

2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-6890 А] УДК 621.9.011:657.47 

6706. Мана О. М. Вдосконалення процесу гідроабразивної обробки отворів у 

стільникових тонкостінних виробах із композиційних матеріалів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верста-

ти та інструменти" / Мана Олександр Миколайович ; Севастопол. нац. техн. ун-т, 
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[Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Севастополь, 2012. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — [2012-6993 А]

 УДК 621.924.93 

6707. Осадчий О. А. Підвищення стійкості інструменту з КНБ при чистовому 

точінні загартованих сталей за рахунок забезпечення вібростійкості різців : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. об-

роб., верстати та інструменти" / Осадчий Олександр Анатолійович ; НАН України, 

Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7426 А] УДК 621.941 

6708. Полянський В. І. Технологічне забезпечення якості та продуктивності 

механічної обробки отворів в деталях гідроапаратури : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Полянсь-

кий Володимир Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [ТОВ 

"Імперія металів"]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5833 А] 

 УДК 621.923:681.2 

6709. Савлук С. В. Обґрунтування параметрів забезпечення синхронізації дву-

хвальних інерційних віброзбуджувачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Савлук Сергій 

Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 120 пр. — [2012-5246 А] УДК 621.928 

6710. Сидорова О. В. Інтенсифікація процесу точіння на основі функціональ-

но-орієнтованого підходу за рахунок раціонального вибору режиму різання, МОТЗ і 

PVD-покриття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 

"Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Сидорова Олена Володимирівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-7645 А] УДК 621.91.01 

6711. Симонюк В. П. Вдосконалення обладнання та процесу ударно-імпульс-

ної обробки деталей у вібробункері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Симо-

нюк Володимир Павлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Луц. нац. 

техн. ун-т]. — К., 2012. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (30 назв). — 

100 пр. — [2012-7103 А] УДК 621.9.048 

6712. Степанчук С. П. Підвищення точності процесу розпилювання деревини 

на горизонтальних стрічкопилкових верстатах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дор. і лісотехн. робіт" / 

Степанчук Сергій Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". 

— Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6682 А]

 УДК 621.935.2 

6713. Філатов О. Ю. Підвищення ефективності фінішної алмазно-абразивної 

обробки оптичного скла і природного каменю за умов активного контролю якості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси 

мех. оброб., верстати та інструменти" / Філатов Олександр Юрійович ; НАН України, 

Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7439 А] УДК 621.923 

6714. Хитрих Є. Є. Удосконалення процесів імпульсного різання безперервно-

литих заготовок на основі чисельного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Хит-
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рих Євген Євгенович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Нац. аерокосм. ун-т 

ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7680 А] УДК 621.96.044 
6715. Цивінда Н. І. Підвищення ефективності процесу обробки деталей із ви-

сокомарганцевих сталей шляхом діагностики стану інструменту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верста-
ти та інструменти" / Цивінда Наталія Іванівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., 
[Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т"]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 
2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5383 А] 

 УДК 621.9.04 
6716. Юрченко Ю. Д. Підвищення ефективності токарної обробки орієнтова-

ними непереточуваними пластинами збірних різців з внутрішнім тепловідведенням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси 
мех. оброб., верстати та інструменти" / Юрченко Юрій Дмитрович ; Чернігів. держ. 
технол. ун-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Чернігів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2012-4185 А] УДК 621.941.025 

6717. Ястреба С. П. Підвищення ефективності роботи і довговічності олійних 
пресів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 
"Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Ястреба Сергій Петрович ; 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (13 назв). 
— 120 пр. — [2012-7396 А] УДК 621.97:665.34 

622 Гірнича справа 

На ступінь кандидата 

6718. Молодецький А. В. Вплив нерівнокомпонентності об'ємного наванта-
ження і глибини залягання на фізико-механічні властивості вугілля : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 
Молодецький Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — 
Донецьк, 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5100 А]
 УДК 622.02:539.375 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування.  

Розвідка родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

6719. Куліковська О. Є. Концептуальні засади маркшейдерського моніторин-
гу безпечного функціонування гірничодобувних регіонів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.01 "Маркшейдерія" / Куліковська Ольга 
Євгенівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропет-
ров. обл.), 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (50 назв). — 100 пр. — 
[2012-7275 А] УДК 622.1 

6720. Харін С. А. Розвиток наукових основ проектування будівництва залізо-
рудних шахт на великих глибинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / Харін Сергій Анатолійович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 35 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 30—32 (30 назв). — 120 пр. — [2012-3902 А] УДК 622.25+622.831 

На ступінь кандидата 

6721. Долударєв В. М. Управління переподрібненням гірських порід при ви-

користанні зарядів із газоутворюючими компонентами : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Долударєв 

Віталій Миколайович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кре-

менчук (Полтав. обл.), 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-6872 А] УДК 622.235 

6722. Козлов О. А. Обґрунтування параметрів технології переходу техноген-

них зон очисними комплексами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Козлов Олексій 

Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 120 пр. — [2012-4005 А] 

 УДК 622.273 

6723. Кравченко К. В. Обґрунтування параметрів систем кріплення демонтаж-

них камер стругових лав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / Кравченко Костянтин Валерійович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (15 назв). — 120 пр. — [2012-4974 А] УДК 622.268 

6724. Кузьмін О. О. Вдосконалення свердловинного обладнання для поперед-

ження відкладів піску, парафіну та смол : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.12 "Машини нафт. і газ. пром-сті" / Кузьмін Олек-

сандр Олексійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 

2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2012-4990 А] 

 УДК 622.276.054 

6725. Ложніков О. В. Обґрунтування та розробка технології формування від-

валів з об'єднаною поверхнею для збільшення площі рекультивованих земель при 

розробці горизонтальних родовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. копалин" / Ложніков 

Олексій Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — [2012-4032 А]

 УДК 622.271.3 

6726. Мельников В. О. Обґрунтування параметрів обертового ріжучого ін-

струмента для шнекових виконавчих органів очисних комбайнів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Мельников 

Вячеслав Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — До-

нецьк, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7293 А]

 УДК 622.232.7 

6727. Пухальський В. М. Забезпечення стійкості конструктивних елементів 

камерних систем розробки уранових родовищ під об'єктами, що охороняються : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. 

розробка родовищ корис. копалин" / Пухальський Віктор Миколайович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6617 А] 

 УДК 622.274.3:622.349.5 

6728. Степаненко О. Ю. Обґрунтування структури і параметрів системи подачі 

виконавчого органу прохідницького комбайна як мехатронної системи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / 

Степаненко Олена Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — До-

нецьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5301 А]

 УДК 622.232.83 
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6729. Халимендик О. В. Обґрунтування способу підвищення стійкості капіталь-

них виробок в умовах великих зміщень породного контуру : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / Хали-

мендик Олексій Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніп-

ропетровськ, 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 120 пр. — 

[2012-5373 А] УДК 622.28.043 

6730. Хворост В. В. Обґрунтування параметрів прогонових будов на поверхні 

шахт з урахуванням переходу на полегшені огороджувальні конструкції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. 

буд-во" / Хворост Василь Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", 

[Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4111 А] УДК 622.281 

6731. Юрченко А. А. Підвищення екологічної безпеки масових вибухів в залі-

зорудних кар'єрах за пиловим чинником : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Юрченко Аннета Анатоліївна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 120 пр. — [2012-4184 А] 

 УДК 622.271:622.235 

622.3 Добування окремих корисних копалин, руд, порід 

На ступінь доктора 

6732. Молчанов О. М. Наукові основи оцінки стану, сорбційної кінетики та 

властивостей системи вугілля-вода-метан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Молчанов Олександр Мико-

лайович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2012. — 32 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 26—29 (35 назв). — 100 пр. — [2012-5101 А] 

 УДК 622.333.02:66.081 

На ступінь кандидата 
6733. Янов Є. К. Удосконалення технології відбійки руди на компенсаційні 

простори різної форми на глибоких горизонтах шахт Кривбасу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ 

корис. копалин" / Янов Євген Костянтинович ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. 

ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-4193 А] УДК 622.34.063.2 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  

та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь доктора 
6734. Грабовський Р. С. Наукові основи оцінювання безпечної роботи та дов-

говічності нафтогазопроводів тривалої експлуатації за параметрами їх дефектності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.13 "Трубопро-

від. трансп., нафтогазосховища" / Грабовський Роман Степанович ; Івано-Франків. 

нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—35 (46 назв). — 100 пр. — [2012-3961 А] УДК 622.692.4 

6735. Таран І. О. Наукове обґрунтування нових технічних рішень з удоскона-

лення трансмісії шахтного дизелевоза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Таран Ігор Олександрович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—33 (47 назв). — 120 пр. — [2012-5318 А] УДК 622.625.28 

На ступінь кандидата 
6736. Андрусяк А. В. Прогнозування довговічності лінійної частини магістраль-

них нафтопроводів із пересіченим профілем траси : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосхови-
ща" / Андрусяк Андрій Васильович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — 
Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2012-4652 А] УДК 622.692.4 

6737. Арєф'єв Є. М. Обґрунтування параметрів вібраційних очисників стрічок 
конвеєрів, що транспортують гірничу масу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Арєф'єв Євген Михайлович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-7449 А] УДК 622.647.2 

6738. Васильєв В. І. Обґрунтування раціональних динамічних параметрів за-
побіжного гальмування шахтних підіймальних установок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Васильєв 
Володимир Іванович ; Сум. держ. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. 
— Суми, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-6832 А]
 УДК 622.673.4 

6739. Євтєєв В. В. Обґрунтування параметрів глибоководних ерліфтів з ураху-
ванням динаміки твердих частинок в снарядному потоці : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Євтєєв Володимир 
Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 120 пр. — [2012-6881 А] УДК 622.693.4 

6740. Педченко С. В. Обґрунтування гідрогеомеханічних параметрів стійкості 
бар'єрних ціликів при затопленні вугільних шахт Донбасу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Педчен-
ко Світлана Віталіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Укр. держ. н.-д. і 
проект.-конструктор. ін-т гірн. геології, геомеханіки і маркшейдер. справи НАН 
України]. — Дніпропетровськ, 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(13 назв). — 120 пр. — [2012-6590 А] УДК 622.5:622.847 

622.7 Обробка, збагачення мінеральної сировини 

На ступінь кандидата 

6741. Ягнюков В. Ф. Обґрунтування раціональних режимних і конструктив-
них параметрів валкових вібраційних класифікаторів нового технічного рівня : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. маши-
ни" / Ягнюков Володимир Федорович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки 
ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(30 назв). — 100 пр. — [2012-7386 А] УДК 622.74 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  
Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь доктора 

6742. Кучин О. С. Закономірності деформування земної поверхні та масиву 
слабометаморфізованих гірських порід при розробці пологих вугільних пластів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.01 "Маркшейде-
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рія" / Кучин Олександр Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — 
Дніпропетровськ, 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (28 назв). — 120 пр. 
— [2012-6987 А] УДК 622.834 

6743. Мартовицький А. В. Геомеханічні процеси при відробці вугільних плас-
тів струговими комплексами в умовах шахт Західного Донбасу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 
Мартовицький Артур Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — 
Дніпропетровськ, 2012. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (35 назв). — 120 пр. 
— [2012-5726 А] УДК 622.833(477.6) 

6744. Тищук В. Ю. Розвиток наукових основ захисту повітря робочих зон від 
забруднюючих речовин при відкритій розробці родовищ корисних копалин : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона пра-
ці" / Тищук Володимир Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". — 
Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 
(39 назв). — 100 пр. — [2012-7690 А] УДК 622.807 

На ступінь кандидата 

6745. Колеснікова В. В. Підвищення ефективності засобів індивідуального 
протитеплового захисту гірників перерозподілом теплових потоків в підодежному 
просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 
"Охорона праці" / Колеснікова Валентина Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 
нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2012-4950 А] УДК 622.867:614.895 

6746. Марченко В. В. Моніторинг умов праці водіїв великовантажних кар'єрних 
автосамоскидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 
"Охорона праці" / Марченко В'ячеслав Володимирович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". 
— Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — 
[2012-7683 А] УДК 622.8 

6747. Раскидкин В. В. Обґрунтування параметрів способу забезпечення стій-
кості сполучень підготовчих виробок глибоких вугільних шахт : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / 
Раскидкин Володимир Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Публіч. 
АТ "Держ. холдинг. компанія "Спецшахтобуріння"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 
17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 120 пр. — [2012-5216 А] 

 УДК 622.831 
6748. Федоренко Г. Л. Удосконалення вибухобезпеки рудникових головних 

акумуляторних світильників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Федоренко Геннадій Леонідович ; М-во енер-
гетики та вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті. 
— Макіївка (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2012-3889 А] УДК 622.81:621.355 

624 Будівництво інженерних споруд і будівельні конструкції загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

6749. Єгупов К. В. Сейсмостійкість каркасних будівель та споруд : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 
будівлі та споруди" / Єгупов Костянтин Вячеславович ; Одес. держ. акад. буд-ва та 
архіт. — Одеса, 2012. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (52 назви). — 100 пр. 
— [2012-4844 А] УДК 624.012.45.042 
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6750. Єрмоленко Д. А. Об'ємний напружено-деформований стан трубобетон-
них елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Єрмоленко Дмитро Адольфович ; 
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2012. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 34—37 (34 назви). — 100 пр. — [2012-6476 А] УДК 624.075.23 

6751. Карпюк В. М. Розрахункові моделі прогінних залізобетонних конструк-
цій при складному напружено-деформованому стані приопорних ділянок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, 
будівлі та споруди" / Карпюк Василь Михайлович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. 
— Одеса, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (55 назв). — 100 пр. — 
[2012-7537 А] УДК 624.012.4.072.4 

6752. Нижник О. В. Безбалкові та часторебристі сталезалізобетонні перекрит-
тя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Нижник Олександр Васильович ; Полтав. нац. 
техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (68 назв). — 120 пр. — [2012-5780 А] УДК 624.074.014.2 

На ступінь кандидата 

6753. Авраменко Ю. О. Місцева стійкість сталевих елементів сталезалізобе-
тонних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Авраменко Юрій Олександ-
рович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2012. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 120 пр. — [2012-5484 А]
 УДК 624.012.36 

6754. Арсірій А. М. Оптимізація параметрів зовнішніх огороджувальних конст-
рукцій при оцінці експлуатаційних якостей будівель : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Арсірій Андрій Миколайович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2012. — 
17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6723 А]
 УДК 624.01.04 

6755. Балашова О. С. Вплив залишкових напружень на стійкість сталевих 
елементів, підданих осьовому стиску з вигином : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Ба-
лашова Ольга Стефанівна ; М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва Украї-
ни, Держ. п-во "Держ. НДІ буд. конструкцій", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — К., 2012. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3932 А] 

 УДК 624.072.042 
6756. Дмитренко Т. А. Напружено-деформований стан вузлів з'єднання моно-

літного безбалкового залізобетонного перекриття зі сталезалізобетонними колона-
ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Дмитренко Тетяна Анатоліївна ; Полтав. нац. техн. 
ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(15 назв). — 100 пр. — [2012-5597 А] УДК 624.016.073 

6757. Зезюков Д. М. Раціональне проектування залізобетонних конструкцій 
багатоповерхових будівель рамної конструктивної системи зі збірно-монолітними 
перекриттями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Зезюков Денис Михайлович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5620 А] 

 УДК 624.012.45:692.5.032.22 
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6758. Іванюк А. В. Напружено-деформований стан та несуча здатність стале-

залізобетонних балкових конструкцій з армуванням вертикальними листами : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструк-

ції, будівлі та споруди" / Іванюк Андрій Володимирович ; Полтав. нац. техн. ун-т 

ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6486 А] УДК 624.016.046.2 

6759. Кислюк Д. Я. Робота і розрахунок залізобетонних арок з регулюванням 

зусиль при повторних навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Кислюк Дмитро 

Ярославович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Луц. нац. техн. ун-т]. — 

Полтава, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-4486 А] УДК 624.012.25:539.431 

6760. Ковтуненко О. В. Розрахунок статично невизначених залізобетонних 

рамних конструкцій з урахуванням тріщиноутворення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спору-

ди" / Ковтуненко Олексій Володимирович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 

2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4002 А]

 УДК 624.012.45 

6761. Куч Т. П. Напружено-деформований стан та несуча здатність сталезалізо-

бетонних балкових конструкцій з винесеним армуванням трубами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 

та споруди" / Куч Тетяна Петрівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — 

Полтава, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 

100 пр. — [2012-6523 А] УДК 624.016.046.2 

6762. Митрофанов С. В. Міцність елементів вузлового з'єднання структурної 

конструкції покриття з тонкостінних сталевих труб : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Митрофанов Сергій Володимирович ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. 

— Сімферополь, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-4535 А] УДК 624.047 

6763. Молька І. В. Вплив теплотехнічних характеристик покриття на величину 

снігового навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Молька Ірина Віталіївна ; 

Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5755 А] 

 УДК 624.042.42 

6764. Прядко Ю. М. Надійність великопрольотних стержневих покриттів з ве-

ликим вирізом, що утворені системою жорстких ниток на еліптичному плані : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструк-

ції, будівлі та споруди" / Прядко Юрій Миколайович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і 

архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 120 пр. — [2012-7630 А] УДК 624.014.2.046 

6765. Радуль О. А. Визначення довговічності та оптимізація кородуючих конст-

рукцій з використанням нейромережевих моделей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Радуль Олександр Анатолійо-

вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Держ. вищ. 

навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4369 А] УДК 624.04:519.62 
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6766. Салійчук Л. В. Міцність і деформативність анкерних зв'язків у заклад-

них деталях і з'єднаннях залізобетонних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Салійчук Любов Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6648 А] 
 УДК 624.012.3.078.7 
6767. Скляров І. О. Сталеві рамні каркаси зі зварних двотаврів змінного пере-

різу з гнучкою стінкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Скляров Ігор Олександро-
вич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(14 назв). — [2012-5276 А] УДК 624.014 

6768. Солдатченко О. С. Міцність, жорсткість та тріщиностійкість згинальних 
конструкцій зі склопластиковою і базальтопластиковою композитною арматурою : 
автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конст-
рукції, будівлі та споруди" / Солдатченко Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). 
— 100 пр. — [2012-5294 А] УДК 624.072.2 

6769. Хоменська Г. В. Міцність та деформативність елементів металевих 
конструкцій, посилених вуглепластиком, при статичному та циклічному наванта-
женнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 
"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Хоменська Ганна Василівна ; Одес. держ. 
акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
100 пр. — [2012-7140 А] УДК 624.014.03 

6770. Шевченко А. О. Напружено-деформований стан сталебетонних круглих 
плит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Шевченко Анна Олександрівна ; Укр. держ. акад. 
залізн. трансп. — Х., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — 
[2012-7175 А] УДК 624.073.8 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь доктора 

6771. Савицький О. А. Динаміка фундаментів на складних основах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи та фундамен-
ти" / Савицький Олег Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Ін-т гідромеха-
ніки НАН України]. — К., 2012. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—39 (41 назва). 
— 100 пр. — [2012-4588 А] УДК 624.15 

На ступінь кандидата 

6772. Блащук Н. В. Сумісна робота існуючого фундаменту і паль при його пі-
дсиленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 
"Основи та фундаменти" / Блащук Наталя Вікторівна ; М-во регіон. розв., буд-ва та 
житл.-комун. госп-ва України, Держ. п-во "Держ. НДІ буд. конструкцій", [Вінниц. 
нац. техн. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2012-3937 А] УДК 624.15.042 

6773. Лопан Р. М. Взаємозв'язок фізико-механічних характеристик ґрунтів пі-
щаних подушок з параметрами їх укочування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи та фундаменти" / Лопан Руслан Ми-
колайович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт., [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Конд-
ратюка]. — Одеса, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 100 пр. — 
[2012-6535 А] УДК 624.138.22 
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6774. Марченко В. І. Напружено-деформований стан армованих за бурозмішу-

вальною технологією слабких глинистих основ з урахуванням чиннику часу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи та фунда-

менти" / Марченко Валентин Іванович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратю-

ка. — Полтава, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-6545 А] УДК 624.138.23:624.131.54 

6775. Меть І. М. Моделювання сумісної роботи каркасних будівель з основами 

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

05.23.02 "Основи та фундаменти" / Меть Іван Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архіт., [Держ. вищ. навч. закл. "Вінниц. нац. техн. ун-т."]. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5733 А] 

 УДК 624.15:519.642 

6776. Носенко В. С. Напружено-деформований стан пальово-плитних фунда-

ментів секційних висотних будинків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи та фундаменти" / Носенко Віктор Сергійович ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-4547 А] УДК 624.15 

6777. Чепурний Д. О. Тиск багатошарової засипки на підпірні стіни при наяв-

ності навантаження на поверхні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.02 "Основи та фундаменти" / Чепурний Дмитро Олександрович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Харків. нац. ун-т 

буд-ва та архіт.]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-4624 А] УДК 624.15 

624.9 Будівництво наземних споруд (за винятком мостів).  

Наземні комплексні споруди 

На ступінь доктора 

6778. Махінько А. В. Надійність металевих баштових опор зв'язку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, бу-

дівлі та споруди" / Махінько Антон Володимирович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 

Кондратюка. — Полтава, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (36 назв). — 

100 пр. — [2012-4529 А] УДК 624.97.042.046 

На ступінь кандидата 

6779. Абдурахманов А. З. Робота сейсмопоглиначів кільцевого типу у зв'язко-

вих каркасах багатоповерхових будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Абдурах-

манов Азіз Заїрович ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4641 А]

 УДК 624.943.3:699.841 

6780. Пермінов Д. А. Підвищення несучої здатності вузлів рамних каркасів з 

колонами коробчастого перетину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Пермінов Дмит-

ро Андрійович ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5160 А] 

 УДК 624.94.078 

6781. Роменський Д. І. Крайові ефекти в безмоментних оболонках ємнісних 

споруд для зберігання рідких і сипучих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. психол. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Роменський Денис Ігоревич ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. — Макіївка 

(Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — 

[2012-5235 А] УДК 624.95 

625 Шляхове будівництво. Будівництво залізниць.  

Будівництво автомобільних доріг 

На ступінь кандидата 

6782. Алхдур Ахмад Муса Махмуд. Обґрунтування параметрів стабілізації ук-

ріпленого земляного полотна залізничної колії : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Алхдур Ахмад Муса Махмуд ; 

Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5488 А] 

 УДК 625.12.04 

6783. Володько О. В. Конструювання та розрахунок дорожнього та аеродром-

ного нагрівних покриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Володько Ольга Василівна ; Нац. 

транспорт. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-6440 А] УДК 625.717.02 

6784. Гусак М. А. Підвищення ефективності роботи залізничної колії при спе-

ціалізації напрямків для вантажних і пасажирських перевезень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Гусак Мари-

на Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-6797 А] УДК 625.1:656.025 

6785. Каленик К. Л. Удосконалення нормативів утримання бокового напрямку 

стрілочних переводів за шириною колії та у плані : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Каленик Костянтин Леоні-

дович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-4902 А] УДК 625.151.2.033.3 

6786. Кульбовський І. І. Управління проектами підтримки та розвитку колій-

ного господарства метрополітену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Кульбовський Іван Іванович ; 

Нац. транспорт. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-4306 А] УДК 625.42:656.2.07 

6787. Овчинніков О. О. Підвищення ресурсу підрейкових підкладок на криво-

лінійних ділянках залізничної колії метрополітену шляхом застосування пластичного 

змащення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 

"Залізн. колія" / Овчинніков Олександр Олександрович ; Держ. екон.-технол. ун-т 

трансп., [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-4549 А] УДК 625.42:625.143 

6788. Павленко Н. В. Удосконалення методу розрахунку дорожніх одягів пе-

рехідного типу із дискретних та малозв'язних матеріалів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / 

Павленко Надія Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. 

— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-7427 А] УДК 625.8 
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6789. Пшінько П. О. Підвищення надійності залізничних залізобетонних шпал : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конст-
рукції, будівлі та споруди" / Пшінько Павло Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 
ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5848 А] УДК 625.142:691.328.2 

6790. Швець О. М. Удосконалення методів експлуатації парків електродвигу-
нів залізничних стрілочних переводів засобами інтелектуальних систем : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та 
ремонт засобів трансп." / Швець Олег Михайлович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-4153 А] УДК 625.151.3 

626 Основи гідротехніки. Гідротехнічне будівництво.  

Меліоративне будівництво. Канали 

На ступінь кандидата 

6791. Балашова-Сукач Я. О. Діяльність М. М. Герсеванова (1830—1907) в 
контексті розвитку вітчизняної гідротехнічної науки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Балашова-Сукач 
Яна Олександрівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2012. — 22 с. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5502 А] 

 УДК 626(477)(092) 

627 Природні водні шляхи, порти, гавані та берегові  

гідротехнічні споруди 

На ступінь кандидата 

6792. Желізко В. В. Фільтраційні деформації другого типу незвязних несуфо-
зійних ґрунтів і їх вплив на водний режим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.16 "Гідравліка та інж. гідрологія" / Желізко Володи-
мир Віталійович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Ін-т гідромехані-
ки НАН України]. — Рівне, 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 
100 пр. — [2012-4851 А] УДК 627.8.034.9:532.546 

6793. Маліздерський Р. М. Обґрунтування надійності аркової греблі в умовах 
невизначеності природних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Маліздерський 
Роман Миколайович ; Харків. держ. ун-т буд-ва та архіт., [Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2012-5715 А] УДК 627.8.08 

628 Санітарна техніка. Водопостачання.  

Водопровід і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

6794. Бур'ян С. О. Екстремальні енергоефективні електромеханічні системи 
автоматизації багатоагрегатних насосних установок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 
Бур'ян Сергій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (31 назва). — 100 пр. — [2012-7472 А]
 УДК 628.12-83 
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6795. Коновальчик М. В. Удосконалення технологій очищення води із вико-

ристанням зворотноосмотичного устаткування для зменшення негативного впливу 

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

21.06.01 "Екол. безпека" / Коновальчик Максим Володимирович ; Донец. нац. ун-т, 

[Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Донецьк, 2012. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 120 пр. — [2012-6956 А] 

 УДК 628.1:504 

6796. Осадца Я. М. Вимірювання параметрів світлового поля за допомогою 

матричних фотоперетворювачів з цифровим представленням сигналу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.07 "Світлотехніка та джере-

ла світла" / Осадца Ярослав Михайлович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. 

— Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 150 пр. — 

[2012-4553 А] УДК 628.98 

6797. Пазич В. М. Еколого-господарське обґрунтування використання ейхорнії 

прекрасної (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) в умовах Полісся України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Пазич 

Віктор Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. 

ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, [Житомир. нац. агроекол. 

ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-7308 А] УДК 628.315.23 

6798. Рагімов С. Ю. Забезпечення безпеки життєдіяльності на робочих місцях 

з підвищеним тепловим випромінюванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Рагімов Сергій Юсубович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5849 А]

 УДК 628.87 

6799. Щербатюк А. Ф. Обґрунтування заходів екологічної безпеки водопоста-

чання сільських селітебних територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Щербатюк Анна Федорівна ; М-во екол. 

та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Жито-

мир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2012. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-7198 А] УДК 628.11:502](477.42-22) 

629 Техніка транспортних засобів 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

6800. Баранник І. М. Зниження рівнів віброприскорень автомобіля шляхом 

зміни експлуатаційних параметрів шин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Баранник Ігор 

Матвійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-6734 А] УДК 629.3.027.514.4 

6801. Булгаков М. П. Діагностування гальмівної системи автомобіля з ураху-

ванням уповільнення й тиску робочого тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Булгаков 

Микола Петрович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6758 А] УДК 629.3.014 



   

 
385 

6802. Зорін Р. В. Підвищення експлуатаційної зносостійкості автотракторних 

двигунів макроприпрацюванням підшипників багатоопорних валів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.04 "Тертя та зношування в 

машинах" / Зорін Роман Вікторович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Луган. нац. аграр. ун-т 

М-ва аграр. політики та продовольства України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля]. — Хмельницький, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-5622 А] УДК 629.3.014.2:621.822.1 

6803. Кульбако В. П. Покращення екологічних показників автомобіля в екс-

плуатаційних умовах добавкою біоетанолу до бензину : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 

трансп." / Кульбако Валентин Петрович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2012-6222 А] 

 УДК 629.331.054.25 

6804. Курочка В. П. Методи і засоби контролю стану ізоляції та струму витоку 

тролейбуса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 

"Електротехн. комплекси та системи" / Курочка Віктор Петрович ; Вінниц. нац. техн. 

ун-т. — Вінниця, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4998 А]

 УДК 629.341-83 

6805. Підгайний Т. Ю. Розроблення моделей і методів аналізу деформаційних 

коливань кузовів автобусів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Підгайний Тарас Юрійович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-5171 А] УДК 629.341.015 

6806. Рубан Д. П. Поліпшення показників техніко-експлуатаційних властивос-

тей автобусів малого класу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Рубан Дмитро Петрович ; Нац. транспорт. 

ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-6637 А] УДК 629.343.016 

6807. Сосик А. Ю. Підвищення ефективності приводу дискових гальмівних 

механізмів автомобілів категорії М1 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Сосик Андрій Юрійович ; 

Нац. транспорт. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2012-5295 А] УДК 629.33-592.11 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь доктора 

6808. Артемчук В. В. Наукове обґрунтування відновлення деталей шарувати-

ми покриттями при ремонті рухомого складу залізниць : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Артемчук Віктор Васильович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-

заряна. — Дніпропетровськ, 2012. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 (65 назв). — 

130 пр. — [2012-5495 А] УДК 629.4.083.027 

6809. Марченко Д. М. Наукові основи підвищення ефективності рухомого 

складу залізниць на основі забезпечення його безпечної та ресурсозберігаючої 

експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.07 

"Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Марченко Дмитро Миколайович ; Схід-

ноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 42 с. : іл., табл. — Біблі-

огр.: с. 35—38 (40 назв). — 100 пр. — [2012-5063 А] УДК 629.4.052 
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6810. Сапронова С. Ю. Наукові основи формоутворення та оптимізація ре-

монтних профілів коліс локомотивів протягом експлуатаційного життєвого циклу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий 

склад залізниць та тяга поїздів" / Сапронова Світлана Юріївна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(41 назва). — 100 пр. — [2012-6326 А] УДК 629.421.027:629.48 

На ступінь кандидата 

6811. Астахова К. В. Удосконалення технології проектування і ремонту розпо-

дільних валів енергетичних установок тепловозів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / 

Астахова Ксенія Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-

заряна, [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7722 А] УДК 629.424.3 

6812. Бердниченко Ю. А. Науковий доробок Л. М. Леві (1853—1927) в галузі 

залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Бердниченко Юлія Анатоліївна ; Держ. 

екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6368 А] УДК 629.4(477)(092) 

6813. Горобець Д. В. Визначення раціональних параметрів елементів пасивно-

го захисту пасажирських вагонів при аварійних зіткненнях поїздів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць 

та тяга поїздів" / Горобець Дмитро Володимирович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 

трансп. ім. акад. В. Лазаряна [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2012-7732 А] УДК 629.4.067 

6814. Грязнова С. А. Удосконалення методів та моделей тягових розрахунків 

руху поїздів у тунелі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Грязнова Світлана Арка-

діївна ; М-во інфраструктури України, Держ. п-во "Держ. н.-д. центр залізн. трансп. 

України", [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4453 А] УДК 629.4.016.12 

6815. Карзова О. О. Підвищення ефективності захисту силових кіл електрору-

хомого складу залізниць постійного струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Карзова Оксана Олександрів-

на ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-4911 А] УДК 629.423.024:621.316.92 

6816. Лиштван О. Ю. Поліпшення техніко-експлуатаційних характеристик 

тепловоза за рахунок використання оптокерованих пристроїв в допоміжних систе-

мах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Ру-

хомий склад залізниць та тяга поїздів" / Лиштван Олена Юріївна ; Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-5697 А] УДК 629.421.053 

6817. Луценко О. А. Зниження енергетичних витрат на власні потреби тепло-

воза використанням пристрою випарного охолодження системи мікроклімату : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад 

залізниць та тяга поїздів" / Луценко Олександр Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-5035 А] УДК 629.424.1.048 
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6818. Пасічник С. С. Поліпшення динамічних та ресурсних показників вантаж-

них вагонів з комплексно модернізованими візками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / 

Пасічник Сергій Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-

заряна, [Ін-т техн. механіки НАН України і Нац. косм. агентства України]. — Дніп-

ропетровськ, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). 

— 110 пр. — [2012-5814 А] УДК 629.463.027 

6819. Под'єльніков І. В. Поліпшення взаємодії вантажних вагонів та колії за 

рахунок вдосконалення візків і профілів пари "колесо-рейка" : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та 

тяга поїздів" / Под'єльніков Ігор Валерійович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 

трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Ін-т техн. механіки НАН України і Нац. косм. агентст-

ва України]. — Дніпропетровськ, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5830 А] 

 УДК 629.463.027:625.143 

6820. Терещак Ю. В. Поліпшення техніко-експлуатаційних характеристик хо-

дових частин рухомого складу для міжнародних перевезень : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та 

тяга поїздів" / Терещак Юрій Володимирович ; М-во інфраструктури України, Держ. 

п-во "Держ. н.-д. центр залізн. трансп. України", [Держ. екон.-технол. ун-т трансп.]. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4270 А]

 УДК 629.4.027:656.025.4 

6821. Шелейко Т. В. Зниження пошкоджуваності коліс вантажних вагонів 

шляхом удосконалення процесів функціонування колодкової гальмівної системи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий 

склад залізниць та тяга поїздів" / Шелейко Тетяна Володимирівна ; М-во інфраструк-

тури України, Держ. п-во "Держ. н.-д. центр залізн. трансп. України", [Держ. екон.-

технол. ун-т трансп., Держ. п-во "Укр. НДІ вагонобудування" Держ. агентства з пи-

тань упр. корпор. правами та майном України]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-4277 А] УДК 629.4.027.4-59 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби.  

Суднобудування 

На ступінь кандидата 

6822. Александровська Н. І. Управління життєвим циклом судна шляхом 

удосконалення стратегії технічного обслуговування і ремонту : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засо-

бів трансп." / Александровська Надія Ігорівна ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2012. 

— 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-6402 А] 

 УДК 629.5.017 

6823. Анфіногентов В. В. Підвищення ефективності процесу передремонтної 

мийки вантажних танків нафтоналивних суден : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Анфіногентов Володимир Валерійович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5494 А] 

 УДК 629.56.083 

6824. Маслов В. О. Удосконалення експлуатаційних характеристик суден дно-

поглиблювального флоту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Маслов Віталій Олександ-

рович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-4041 А] УДК 629.5.017 

6825. Сіверін В. Г. Удосконалення технічної експлуатації паливних систем ви-

сокого тиску суднових дизелів з різним місцерозташуванням нагнітального клапана : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуа-

тація та ремонт засобів трансп." / Сіверін Володимир Геннадійович ; Одес. нац. мор. 

ун-т. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-6666 А] УДК 629.5.083:621.431-33 

6826. Товстокорий О. М. Підвищення ефективності управління великим віт-

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

05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Товстокорий Олег Миколайович ; Одес. нац. 

мор. акад. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 ( 9 назв). — 100 пр. — 

[2012-5930 А] УДК 629.53.052 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь доктора 

6827. Раковська Н. Х. Наукові основи створення безбалансирних багатоосьо-

вих технологічних агрегатів для перевезення надважких та негабаритних вантажів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.12 "Пром. 

трансп." / Раковська Наталія Христіанівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля. — Луганськ, 2012. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (51 назва). — 100 пр. — 

[2012-7086 А] УДК 629.7.08 

6828. Успенський В. Б. Високоточна система орієнтації і стабілізації маневре-

ного космічного апарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Успенський Валерій Борисович ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—31 (35 назв). — 100 пр. — [2012-3885 А] УДК 629.783.058 

На ступінь кандидата 

6829. Бетіна О. Ю. Проектування вільнолітаючих динамічно подібних моде-

лей для дослідження польоту в ускладнених метеорологічних умовах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та ви-

пробування літал. апаратів" / Бетіна Олена Юріївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2012-4688 А] УДК 629.7.018.74 

6830. Биков М. М. Вибір і призначення директивної технології нанесення пок-

риттів силових авіаконструкцій за критеріями довговічності і економічної ефектив-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., 

вир-во та випробування літал. апаратів" / Биков Михайло Миколайович ; Нац. авіац. 

ун-т, [Держ. п-во "Антонов" М-ва пром. політики України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7405 А] 

 УДК 629.7.02:621.793-761 

6831. Бойчук І. П. Метод комплексного аеродинамічного моделювання віль-

нолітаючої системи "планер-двигун" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.07.01 "Аеродинаміка та газодинаміка літал. апаратів" / Бойчук 
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Ігор Петрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — 

Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4425 А]

 УДК 629.735.33 

6832. Нетреба Ж. М. Удосконалення технології контролю якості гідравлічних 

рідин з урахуванням хімічних перетворень вуглеводнів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-

мастил. матеріалів" / Нетреба Жанна Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4541 А] 

 УДК 629.735.064.3 

6833. Шарко В. П. Методика визначення навігаційних параметрів рухомих 

об'єктів за хвильовим фронтом сигналів радіонавігаційних систем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / 

Шарко Вадим Павлович ; Держ. концерн "Укроборонпром", Держ. п-во "Центр.НДІ 

навігації і упр.". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

110 пр. — [2012-4147 А] УДК 629.7.05 

63 Сільське господарство. Лісове господарство.  

Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

6834. Гладун Г. Б. Лісомеліоративне забезпечення екологічної компоненти 

сталого розвитку рівнинних агроландшафтів України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / 

Гладун Григорій Борисович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України, [НДІ ліс. гос-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоць-

кого Держ. агентства ліс. ресурсів України та НАН України]. — К., 2012. — 41 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (64 назви). — 100 пр. — [2012-4781 А] 

 УДК 630*38(477) 

6835. Кучма М. Д. Екологічне обґрунтування реабілітації лісових екосистем в 

районах радіаційних аварій : (на прикл. зони відчуження ЧАЕС) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кучма Микола 

Дмитрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористуван-

ня, [Нац. лісотехн. ун-т України]. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—31 

(102 назви). — 100 пр. — [2012-4025 А] УДК 630*23(477.41) 

На ступінь кандидата 

6836. Атаманчук Р. В. Особливості росту та прогнозу продуктивності модаль-

них деревостанів берези повислої Українського Полісся : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та ліс. таксація" / 

Атаманчук Руслан Віталійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біблі-

огр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6046 А] 

 УДК 630*233:582.632.1](477.81/.82) 

6837. Белюшко П. С. Нормативно-інформаційне забезпечення оцінки вуглеце-

депонуючих функцій штучних сосняків Рівненщини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та ліс. таксація" / Бе-
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люшко Петро Сергійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і приро-

докористування України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-4683 А] УДК 630*232:582.475.4](477.81) 

6838. Бобошко-Бардин І. М. Особливості розмноження in vitro Magnolia kobus 

DC. та адаптація рослин-регенерантів до умов in vivo : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / 

Бобошко-Бардин Ірина Миколаївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресур-

сів і природокористування України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6746 А] УДК 630*27:582.677.1 

6839. Бокоч В. В. Біотична продуктивність лісів Карпатського національного 

природного парку та її динаміка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та ліс. таксація" / Бокоч Вікторія Віталіїв-

на ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Украї-

ни. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-6067 А] УДК 630*56(477.86) 

6840. Вишневський А. В. Відтворення соснових лісів у борових умовах Рів-

ненського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Вишневський Анатолій Васильович ; 

Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. ордена "Знак Пошани" 

НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, [Житомир. нац. агрое-

кол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-6435 А] УДК 630*23(477.81) 

6841. Власюк В. П. Просторово-типологічна організація населення зайця сіро-

го (Lepus europaeus Pall.) в умовах Житомирщини та вплив факторів середовища на її 

формування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Власюк Володимир Павлович ; Кабінет Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Житомир. нац. 

агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2012. — 21 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4744 А] 

 УДК 630*2:639.112](477.42) 

6842. Горошко В. В. Лісистість водозборів річок середньої течії Сіверського 

Донця та особливості формування лісів на них : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Горошко Віталій 

Віталійович ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. ордена 

"Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. — Х., 

2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 130 пр. — 

[2012-6792 А] УДК 630*11:630*26 

6843. Колодій Т. В. Лісівничо-екологічні особливості зростання грибів роду 

Russula S. F. Gray в умовах Прикарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Колодій Тарас Володими-

рович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-6191 А] 

 УДК 630*89:630*28 

6844. Кургузенкова Л. А. Диверсифікація лісогосподарських підприємств у 

забезпеченні їх сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кургузенкова Людмила 

Анатоліївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-4993 А] УДК 630*6 
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6845. Лакида І. П. Біопродуктивність штучних соснових деревостанів міських 

лісів м. Києва та її динаміка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та ліс. таксація" / Лакида Іван Петрович ; Держ. 

агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. ордена "Знак Пошани" НДІ ліс. 

госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, [Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України Кабінету Міністрів України]. — Х., 2012. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2012-5686 А] 

 УДК 630*5:582.475](477-25) 

6846. Лялін О. І. Удосконалення технологій вирощування сіянців сосни і дуба 

із закритою кореневою системою в умовах Лівобережного Лісостепу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітоме-

ліорація" / Лялін Олександр Іванович ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН 

України, Укр. ордена "Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Ви-

соцького. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2012-5704 А] УДК 630*232:[582.475+582.632.2](477.5) 

6847. Павлішина О. М. Лісівничо-меліоративна ефективність захисних лісо-

вих насаджень північної частини Південно-Західної залізниці : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліора-

ція" / Павлішина Олена Миколаївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресур-

сів і природокористування України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5808 А] УДК 630*233:625.1/.5 

6848. Райчук Л. А. Роль лісових екосистем у формуванні доз опромінення на-

селення Українського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Райчук Людмила Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2012-6622 А] 

 УДК 630*18:614.876](477.41/.42) 

6849. Тарнопільська О. М. Особливості росту і формування штучних сосно-

вих насаджень Лівобережного Степу та Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Тарнопільська 

Оксана Михайлівна ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. ор-

дена "Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. — 

Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-5321 А]

 УДК 630*24:630*232 

6850. Хаурдінова Г. О. Трансформація перелогів Київського Полісся під впли-

вом залісення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

03.00.16 "Екологія" / Хаурдінова Ганна Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук Украї-

ни, Ін-т агроекології і природокористування. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-

огр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-7135 А] УДК 630*23:631.111.3 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

На ступінь кандидата 
6851. Вільчинська Д. В. Сільськогосподарська дослідна справа в Київському 

політехнічному інституті імені Імператора Олександра ІІ (1898—1917 рр.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.04.01 "Історія с.-г. 
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наук" / Вільчинська Дарія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. 

наук. с.-г. б-ка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-3943 А] УДК 378.6.096:[63:001.891](477-25)"1898/1917" 

6852. Сопіга М. О. Розвиток сільськогосподарської дослідної справи на тере-

нах України і Радянського Союзу в першій половині ХХ ст.: наукова, організаційна 

діяльність професора С. П. Кулжинського (1880—1947 рр.) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Сопіга 

Михайло Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 

ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7688 А]

 УДК 63:001.891](477+470) 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 
6853. Войтюк В. Д. Техніко-технологічний розвиток системи сервісу енергона-

сиченої сільськогосподарської техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Войтюк Вале-

рій Дмитрович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України Кабінету Міністрів України]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 

2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (49 назв). — 140 пр. — [2012-4753 А]

 УДК 631.173.4 

6854. Зеліско І. М. Фінансові ресурси інтеграційних аграрних формувань: тео-

рія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зеліско Інна Михайлівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — 1 50 пр. — [2012-4865 А] 

 УДК 631.16:631.145 

6855. Присяжнюк М. В. Розвиток сільськогосподарської дослідної справи 

УСРР у 20-х рр. ХХ століття: науково-організаційні засади : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.04.01 "Історія с.-г. наук" / Присяжнюк 

Микола Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — 

К., 2012. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (32 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-5197 А] УДК 631.117.4(477)"1920" 

6856. Пріб К. А. Механізми стабілізації діяльності сільськогосподарських під-

приємств в умовах фінансово-економічних криз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пріб Катерина 

Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економі-

ки". — К., 2012. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (50 назв). — 150 пр. — 

[2012-6612 А] УДК 631.11:338.124.4 

6857. Яворська Т. І. Розвиток малого бізнесу в сільському господарстві : авто-

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

упр. п-вами" / Яворська Тетяна Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 

(52 назви). — 150 пр. — [2012-6020 А] УДК 631.115.1:338.31 

На ступінь кандидата 

6858. Андрієвська О. М. Підвищення економічної ефективності виробництва 

зерна у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Андрієвська Оле-

на Михайлівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. 

ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2012-7448 А] УДК 631.16:633.1 

6859. Аніченкова О. В. Вдосконалення організаційно-економічного механізму 

виробництва свинини в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Аніченкова Ольга Вікторівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Уман. нац. ун-т садівництва, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. 

— Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-4405 А] УДК 631.15:636.4 

6860. Бокшиц О. М. Науковий супровід цукробурякового виробництва в дру-

гій половині ХІХ — на початку ХХ століття: передумови, основні етапи розвитку 

мережі дослідних установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Бокшиц Олена Миколаївна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Пе-

реяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7462 А] УДК 631.117:664.12 

6861. Бублик М. Б. Організаційно-економічні засади ефективної діяльності пі-

дприємств птахівничої галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бублик Марина Борисівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3938 А] 

 УДК 631.11:636.5](477) 

6862. Бурда Н. В. Формування та ефективність використання персоналу сіль-

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Бурда Наталія Володимирівна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5536 А]

 УДК 631.15 

6863. Бурнукіна О. А. Розвиток системи управління якістю переробних пі-

дприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бурнукіна Оксана Анатоліївна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2012-3939 А] 

 УДК 631.11:005.6 

6864. Бурцева Т. І. Організація та ефективність використання паливно-енер-

гетичних ресурсів в підприємствах сільського господарства : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / 

Бурцева Тетяна Іванівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2012-5537 А]

 УДК 631.17:621.311 

6865. Висоцька А. О. Економічна оцінка використання ресурсного потенціалу 

сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Висоцька Альона 

Олександрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. 

ун-т. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

110 пр. — [2012-5550 А] УДК 631.15 
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6866. Войнича Л. Й. Стійкість молочного скотарства особистих селянських 

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

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Войнича Лілія Йосипівна ; М-во аграр. політи-

ки та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6843 А] 

 УДК 631.15:636.034 

6867. Євич П. П. Діяльність Миронівської селекційно-дослідної станції 
(1911—1968) у контексті розвитку вітчизняної сільськогосподарської науки : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.04.01 "Історія с.-г. 

наук" / Євич Петро Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. 

— К., 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2012-3975 А] УДК 631.117.4:631.527](477.41)"1911/1968" 

6868. Ковнерова Ю. В. Формування організаційно-економічного механізму 

управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Ковнерова Юлія Валеріївна ; М-во аграр. політики та продовольства Украї-

ни, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 110 пр. — [2012-5646 А] УДК 631.11:339.137.2 

6869. Козачок Ю. І. Підвищення ефективності роботи насіннєвих підприємств 

з виробництва кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Козачок Юлія Іванівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-4003 А] УДК 631.14:633.15 
6870. Комликова Г. І. Зародження, становлення і розвиток сільськогосподар-

ської дослідної справи на Сумщині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Комликова Галина Іванівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2012. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6955 А]
 УДК 001.89:631.1](477.52) 

6871. Мрачковська Н. К. Формування та використання виробничого потенціалу 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мрачковська Надія Костян-
тинівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства Украї-

ни]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-4353 А]

 УДК 631.11:330.341.1 
6872. Пішенін І. К. Формування системи інформаційного забезпечення транс-

портування агропромислової продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пішенін Ігор Костян-

тинович ; Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-

огр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5176 А] УДК 631.155.2:631.565 
6873. Подзігун С. М. Організаційно-економічні засади регулювання діяльності 

аграрних підприємств засобами оподаткування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Подзігун Світла-

на Миколаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. 
аграр. ун-т, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Миколаїв, 2012. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2012-7077 А] 

 УДК 631.11:336.226 
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6874. Репілевський Е. В. Удосконалення системи контролінгу в сільськогопо-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Репілевський Едуард Вікторович ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад., [Херсон. держ. 

аграр. ун-т]. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-5221 А] УДК 631.15/.16 

6875. Східницька Г. В. Формування фінансово-економічних результатів діяль-

ності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Східницька Галина 

Володимирівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. 

ун-т. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — 

[2012-7665 А] УДК 631.16 

6876. Тарасюк Н. М. Удосконалення економічних взаємовідносин підприємств 

молокопродуктового підкомплексу АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тарасюк Наталія Ми-

хайлівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. 

— Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-6694 А] УДК 631.11:637.1 

6877. Хірівський Р. П. Розвиток великотоварних сільськогосподарських підп-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Хірівський Роман Петрович ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2012-7136 А] УДК 631.145(477) 

6878. Чужмир М. А. Розвиток та економічне відтворення виробничих ресурсів 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Чужмир Михайло Андрійо-

вич ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-5410 А] УДК 631.15 

6879. Щаслива Г. П. Організація та управління використання матеріально-тех-

нічних засобів у сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Щаслива Ганна 

Петрівна ; Полтав. держ. аграр. акад., [Херсон. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політи-

ки та продовольства України]. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4280 А] УДК 631.15:005.932 

6880. Якименко Т. С. Фінансування інноваційних проектів агроформувань : 

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

та упр. п-вами " / Якименко Тетяна Сергіївна ; М-во аграр. політики та продовольст-

ва України, Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5474 А] 

 УДК 631.164.23:330.341.1 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 

6881. Борис А. М. Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів 

копірно-роторного відокремлювача гички цукрових буряків : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механіза-

ції с.-г. вир-ва" / Борис Андрій Миколайович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Нац. 
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ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. — 

Мелітополь (Запоріз. обл.), 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (28 назв). 

— 100 пр. — [2012-4712 А] УДК 631.356.2 

6882. Ковальов С. В. Підвищення ефективності подрібнювача коренеплодів і 

обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів його робочих органів : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і 

засоби механізації с.-г. вир-ва" / Ковальов Сергій Володимирович ; М-во аграр. полі-

тики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4942 А] УДК 631.363.2 

6883. Колодка І. Л. Діяльність В. С. Крамарова (1906—1986) в контексті роз-

витку сільськогосподарського машинознавства України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.04.01 "Історія с.-г. наук" / Колодка Ігор 

Леонідович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2012-4952 А] 

 УДК 631.3(477)(092) 

6884. Луц П. М. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів дво-

гвинтового пресу для зневоднення високовологих кормів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 

вир-ва" / Луц Павло Михайлович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Ін-т механізації тваринництва Нац. акад. аграр. наук Украї-

ни]. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-5034 А] УДК 631.363.2 

6885. Ляшенко С. В. Обґрунтування параметрів торсіонно-ударного розпушу-

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

05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Ляшенко Сергій Васильович ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т, [Полтав. 

держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Луганськ, 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5038 А] 

 УДК 631.316.2 

6886. Рамш В. Ю. Обґрунтування параметрів комбінованого очисника вороху 

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

05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Рамш Василь Юрійович ; Тер-

нопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України "Бережан. агротехн. ін-т" Кабінету Міністрів України]. — Тернопіль, 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 130 пр. — [2012-7087 А] 

 УДК 631.361:635.11 

6887. Шпиганович Т. О. Вдосконалення процесу попередньої сепарації зерна 

в дробарці прямого удару : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Шпиганович Тетяна 

Олександрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Півд. філ. НУБіП 

України "Крим. агротехнол. ун-т", [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Сімферо-

поль, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (25 назв). — 100 пр. — 

[2012-4169 А] УДК 631.363:664.788 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

6888. Гарбар О. П. Професор С. С. Рубін (1900—1985 рр.): наукова, організа-

ційна, педагогічна та громадська діяльність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Гарбар Ольга Петрівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковоро-

ди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6766 А] 

 УДК 001(091):631.4](477)(092) 

6889. Ключенко В. В. Фосфатмобілізувальні бактерії в агроценозах пшениці 

озимої Південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Ключенко Валентина Василівна ; Уман. нац. 

ун-т садівництва, [Ін-т сіл.-госп-ва Криму НААН України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України "Крим. агропром. коледж."]. — Умань (Черкас. обл.), 

2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3998 А]

 УДК 631.461:633.11](477.7) 

6890. Крохін С. В. Екологічний стан чорноземів лівобережного Лісостепу і 

Степу України та його оцінка за показниками гумусового режиму : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Крохін Стані-

слав Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Дніпропетров. 

держ. аграр. ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Дніпропетровськ, 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-6213 А] 

 УДК 631.45:631.417.2 

6891. Опара Н. М. Третьяков С. Ф. (1872—1918) — вчений та організатор 

сільськогосподарської дослідної справи в агрономії України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.04.01 "Історія с.-г. наук" / Опара На-

дія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2012. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4056 А]

 УДК 001.8:631.4](477)(092) 

6892. Островська Н. М. Діяльність професора М. А. Єгорова (1879—1942) зі 

становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й тех-

ніки" / Островська Наталія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. 

с.-г. б-ка. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв) та 

в підрядк. прим. — 120 пр. — [2012-7064 А] УДК 001.891:631.4](477)(092) 

6893. Телегуз О. В. Агроекологічна оцінка ґрунтів Львівської області : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.05 "Біогеографія 

та географія ґрунтів" / Телегуз Ольга Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-

ка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-7668 А] УДК 631.42/.47(477.83) 

6894. Трус О. М. Зміна гумусового стану чорнозему опідзоленого Правобереж-

ного Лісостепу України за тривалого застосування добрив : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Трус 

Олександр Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4104 А] УДК 631.417.2(477.4) 

6895. Турило С. М. Вплив добрив і обробітку ґрунту осолонцьованого комп-

лексу Присивашшя на урожай рису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Турило Сергій Миколайович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", 
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[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т"]. — 

Херсон, 2012. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 

100 пр. — [2012-4273 А] УДК 631.4:633.18](477.75) 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

6896. Бахмат О. М. Теоретичне обґрунтування біоорганічних і агротехнічних 
заходів адаптивної сортової технології вирощування сої в Лісостепу західному : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинницт-

во" / Бахмат Олег Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва 
Поділля, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Вінниця, 2012. — 37 c., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (57 назв). — 100 пр. — [2012-4281 А] 

 УДК 631.5:633.34 

6897. Смиков А. В. Теоретичні основи селекції та удосконалення сортименту 

персика на півдні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Смиков Анатолій Володимирович ; Півд. 

філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т", 

[Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр Нац. акад. аграр. наук України]. — Сімферо-

поль, 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—39 (91 назва). — 100 пр. — 
[2012-5285 А] УДК 631.526.3:634.25](477.7) 

На ступінь кандидата 

6898. Вишневська А. М. Вплив умов вирощування насіння зернових колосо-

вих культур на його якість і тривалість зберігання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Вишневська Ал-

ла Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр 

насіннєзнав. та сортовивчення. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(7 назв). — 100 пр. — [2012-6842 А] УДК 631.53.01:633.1 

6899. Головань Л. В. Особливості використання різних типів маркерних сис-

тем у селекційних дослідженнях роду Phaseolus L. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Головань Лариса 
Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 

[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Х., 2012. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (15 назв). — 100 пр. 

— [2012-4447 А] УДК 631.527.8:635.653 
6900. Голуб Є. А. Особливості селекції екстрасильних за якістю зерна геноти-

пів озимої м'якої пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Голуб Євгенія Анатоліївна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення. 

— Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2012-6099 А] УДК 631.527:633.11"327" 

6901. Гораш А. Ф. Вихідний матеріал озимої м'якої пшениці, що походить від 

Triticum erebuni, Triticum diciccoides та Triticum tauschii для селекції на групову стій-

кість до фітопатогенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Гораш Андрій Федорович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення. 

— Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6788 А]

 УДК 631.527:633.11"324" 
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6902. Гудзенко В. М. Вихідний матеріал для селекції ячменю ярого на продук-
тивність та адаптивність у Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Гудзенко Володи-
мир Миколайович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук Украї-
ни", [Миронів. ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла НААН, Білоцерків. нац. аграр. ун-т 
Мінагрополітики та продовольства України]. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 20—21 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3963 А] 

 УДК 631.527:633.16](292.485:477) 
6903. Івакін О. В. Ефективність систем обробітку ґрунту та гербіцидів у польо-

вій сівозміні східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Івакін Олексій Воло-
димирович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Дніпропетров. держ. 
аграр. ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Дніпропетровськ, 2012. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-7533 А] 

 УДК 631.51:632.954 
6904. Кирильчук А. М. Генофонд ріпаку ярого за біологічними ознаками та 

елементами продуктивності для селекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Кирильчук Анжела Ми-
колаївна ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України". — К., 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3994 А]
 УДК 631.52:633.853.49 

6905. Клещевніков М. О. Продуктивність насінників цукрових буряків у це-
нозах з іншими культурами в південно-східній частині Криму : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Кле-
щевніков Михайло Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. 
культур і цукр. буряків. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2012-3997 А] УДК 631.531:633.63](477.75) 

6906. Кокоба Ю. А. Особливості розмноження глоду зеленими стебловими 
живцями в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Кокоба Юрій Анатолійо-
вич ; Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6189 А] УДК 631.53:634.17 

6907. Кравченко Н. В. Продуктивність і її складові міжвидових гібридів кар-
топлі та їх потомства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Кравченко Наталія Володимирівна ; Ін-т 
біоенерг. культур і цукр. буряків Нац. акад. аграр. наук України, [Сум. нац. аграр. ун-т 
М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4013 А] УДК 631.527:635.21 

6908. Матієга О. О. Селекційна цінність генофонду тютюну та створення ви-
хідного матеріалу для селекції на високу продуктивність : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Матієга 
Ольга Омельянівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 
[Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(27 назв). — 100 пр. — [2012-5068 А] УДК 631.527:633.71 

6909. Наумов О. Г. Селекційно-генетичні особливості створення форм ячменю 
ярого з високим вмістом амілопектину в крохмалі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Наумов Олексій 
Германович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — 
Х., 2012. — 25 с. : табл. — Бібліогр.: с. 21 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5771 А] 

 УДК 631.528:633.16 
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6910. Ображій С. В. Вплив системи обробітку ґрунту і рівнів удобрення на 

продуктивність зернопросапної сівозміни в Центральному Лісостепу України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробст-

во" / Ображій Сергій Володимирович ; М-во аграр. політики та продовольства Украї-

ни, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-7301 А] УДК 631.5 

6911. Полянецька І. О. Селекційно-генетичне покращення Triticum spelta L. та 

використання її в селекції Triticum aestivum L. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Полянецька Ірина 

Олегівна ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук", [Уман. нац. 

ун-т садівництва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5832 А] 

 УДК 631.52:633.111 

6912. Сиворакша М. В. Оптимальні елементи селекційно-насінницької роботи 

з кукурудзою цукровою для Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Сиворакша Микола Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і 

баштанництва. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(8 назв). — [2012-5875 А] УДК 631.53.01:635.67 

6913. Сідєлєва І. А. Метод експрес-оцінки толерантних до водного дефіциту 

форм цукрових буряків з використанням культури in vitro : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Сідєлєва 

Інна Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. бу-

ряків. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-5271 А] УДК 631.529:633.63 

6914. Сокол Т. В. Створення вихідного матеріалу для селекції гороху на стій-

кість до комплексу шкідливих організмів у східному Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінницт-

во" / Сокол Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинницт-

ва ім. В. Я. Юр'єва. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 

100 пр. — [2012-5293 А] УДК 631.527:635.656](477.5) 

6915. Сторож О. В. Розробка основних елементів технології вирощування ехі-

нацеї пурпурової в умовах південної частини Лісостепу західного : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Сторож 

Оксана Василівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Поділ. держ. 

аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7659 А] 

 УДК 631.5:582.998.16](292.485:477.8) 

6916. Сухар С. В. Удосконалення елементів технології вирощування нагідок 

лікарських в умовах південної частини Лісостепу західного : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Сухар Світла-

на Василівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Поділ. держ. аграр.-

техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7663 А] 

 УДК 631.5:582.998.16](292.485:477.8) 

6917. Томашов С. В. Формування продуктивності та якості насіння ріпаку 

озимого при внесені мінеральних добрив, різних строках сівби та застосування регу-
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лятору росту в умовах степового Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Томашов Сергій Вікторович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т сіл. госп-ва Криму, Ін-т олійних 

культур Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4101 А] 

 УДК 631.53.01:633.85](477.75) 

6918. Філонова О. М. Оптимізація основних елементів технології вирощуван-

ня коріандру посівного в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Філонова Ольга Миколаївна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, [Уман. нац. ун-т садів-

ництва М-ва аграр. політики і продовольства України]. — Х., 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4163 А] 

 УДК 631.5:635.75 

6919. Харченко М. В. Агроекологічна оцінка пшениці ярої в зонах Лісостепу і 

Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 

"Екологія" / Харченко Михайло Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування, [Миронів. ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла]. — 

К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2012-7133 А] УДК 581.5:631.529:633.11](292.485) 

6920. Хасхачих М. В. Вплив густоти стояння рослин та способів сівби на про-

дуктивність соняшнику в післяукісних посівах в умовах східного Степу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинницт-

во" / Хасхачих Марина Володимирівна ; М-во аграр. політики та продовольства Ук-

раїни, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Луган. нац. аграр. ун-т]. 

— Херсон, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-4110 А] УДК 631.53.048:633.85](477.52/.6) 

6921. Хоменко Л. О. Прояв і успадкування ознаки морозостійкості та її вико-

ристання в селекції пшениці м'якої озимої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Хоменко Лідія Олексіїв-

на ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України", [Миронів. 

ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-3910 А] УДК 631.527:633.11"324":632.111.5 

6922. Хохлов В. В. Продуктивність короткоротаційних сівозмін та родючість 

дерново-підзолистового ґрунту за різних систем удобрення : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Хохлов Воло-

димир Володимирович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук 

України", [Ін-т сіл. госп-ва Полісся]. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-4114 А] УДК 631.582 

6923. Цілинко М. І. Ефективність доборів на підвищення продуктивності в се-

лекції рису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 

"Селекція і насінництво" / Цілинко Микола Іванович ; Селекц.-генет. ін-т — Нац. 

центр насіннєзнав. та сортовивчення, [Ін-т зрошув. землеробства, Ін-т рису Нац. 

акад. аграр. наук України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-5968 А] УДК 631.527:633.18 

6924. Цюпка С. Ю. Особливості біології та селекційна цінність віддалених гіб-

ридів нектарина й персика з мигдалем звичайним : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Цюпка Сергій 

Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, [Ні-
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кіт. ботан. сад — Нац. наук. центр НААН України]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5970 А] 

 УДК 631.527.5:[634.25+634.26] 

6925. Ямкова В. В. Кормова продуктивність сумісних посівів кукурудзи з бо-

бовими культурами на силос в умовах Лісостепу правобережного : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луків-

ництво" / Ямкова Валентина Вячеславівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. 

госп-ва Поділля, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету 

Міністрів України]. — Вінниця, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4192 А] УДК 631.584.5:633.3(477) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь доктора 

6926. Тищенко О. П. Наукові засади управління режимами зрошення сільсь-

когосподарських культур за балансомірним (інструментальним) методом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / 

Тищенко Олександр Павлович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т гідротехніки і меліорації 

Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 35—38 (41 назва). — 100 пр. — [2012-4271 А] УДК 631.67 

На ступінь кандидата 

6927. Вірьовка В. М. Ефективність використання осушуваних органогенних 

ґрунтів, вилучених з інтенсивного обробітку : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Вірьовка Володимир Михайло-

вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. пробл. і меліорації, [ННЦ "Ін-т земле-

робства НААН"]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). 

— 100 пр. — [2012-6080 А] УДК 631.615 

6928. Громаченко С. Ю. Обґрунтування меліоративних заходів для захисту 

від забруднення територій і водних об'єктів у зоні складування твердих побутових 

відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 

"С.-г. меліорації" / Громаченко Сергій Юрійович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природо-

користування. — Рівне, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-4804 А] УДК 631.62 

6929. Майданович В. С. Обґрунтування параметрів обладнання для внутріш-

ньоґрунтового укладання плівкових поливних трубопроводів систем краплинного 

зрошення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 

"С.-г. меліорації" / Майданович Віктор Сергійович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т вод. пробл. і меліорації. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-7010 А] УДК 631.674.6:626.8 

6930. Меддур Ахмед Салахеддін. Оцінка надійності та удосконалості крап-

линних водовипусків систем зрошення : (на прикл. систем півн. Алжиру) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / 

Меддур Ахмед Салахеддін ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. пробл. і меліо-

рації, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України]. — К., 2012. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-7024 А] УДК 631.674.6(65) 
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6931. Михаленко І. В. Оптимізація строків сівби гібридів кукурудзи різних 

груп стиглості в Південному Степу при зрошенні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Михаленко Ірина Вален-

тинівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Держ. вищ. навч. закл. 

"Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошуваного землеробства НААН України]. — 

Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — 

[2012-4046 А] УДК 631.67:633.15](477.72) 

6932. Пінчук О. Л. Обґрунтування конструкції та параметрів гідротехнічної 

системи поверхневого обігріву ґрунту оболонками-рукавами при використанні скид-

них теплих вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

06.01.02 "С.-г. меліорації" / Пінчук Олег Леонідович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та при-

родокористування. — Рівне, 2012. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20. — 100 пр. — [2012-5173 А] УДК 631.6:626.8 

6933. Шумигай І. В. Моніторинг якості підземних вод в забезпеченні сільсько-

го населення питною водою в межах Житомирського Полісся : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Шумигай Інна Вік-

торівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, 

[Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — К., 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-7195 А] УДК 631.6.02:628.112.3](477.42-22) 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь доктора 

6934. Вишнівський П. С. Агробіологічні основи формування врожаю хресто-

цвітих олійних культур в умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Вишнівський Петро Стані-

славович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля, [Нац. наук. центр 

"Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук"]. — Вінниця, 2012. — 49 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 40—47 (55 назв). — 100 пр. — [2012-4738 А] 

 УДК 631.81:633.85 

На ступінь кандидата 

6935. Біднина І. О. Ефективність застосування мінеральних добрив під льон 

олійний на темно-каштановому ґрунті Південного Степу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Біднина Ірина 

Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та 

агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Ін-т зрошув. землеробства]. — Х., 2012. — 24 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4691 А]

 УДК 631.82:633.85](477.72) 

6936. Бортник А. М. Вплив ферментованих органічних добрив та біопрепара-

тів на врожай картоплі і овочевих культур на радіоактивно забруднених землях Захі-

дного Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.04 "Агрохімія" / Бортник Андрій Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук Украї-

ни, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Х., 

2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6755 А]

 УДК 631.86/.87:577.34:635.1/.8(477.82) 

6937. Веселова Л. С. Відтворення родючості ґрунту під впливом систем обро-

бітку і удобрення у сівозміні Степу посушливого Криму : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Веселова Любов 

Станіславівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України, [Крим. агротехнол. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 130 пр. — [2012-7220 А] УДК 631.8(477.75) 

6938. Заболотна А. В. Фізіологічні процеси і продуктивність пшениці ярої при 

застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С у Правобереж-

ному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Заболотна Альона Вадимівна ; М-во аграр. по-

літики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань (Черкас. обл.), 

2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4857 А]

 УДК 631.811.98:632.954:633.11 

6939. Кнап Н. В. Продуктивність картоплі залежно від сортових особливостей 

та якості садивного матеріалу в умовах Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Кнап Надія Василівна ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7544 А]

 УДК 631.8:633.49](477.87) 

6940. Ковальов М. М. Зміна агроекологічних властивостей чорноземів типо-

вих та звичайних в результаті землеробського використання : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Ковальов Микола 

Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Дніпропетров. держ. 

аграр. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7546 А] 

 УДК 631.872 

6941. Кошляк Л. В. Урожайність і якість зерна пшениці ярої залежно від спо-

собів внесення добрив у східній частині Лісостепу України : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Кошляк Лариса 

Валентинівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. В. Юр'єва, 

[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-4970 А] УДК 631.8:633.11](477.5) 

6942. Машинник О. О. Ефективність позакореневих підживлень ячменю ярого 

мікродобривами на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохі-

мія" / Машинник Оксана Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Уман. нац. ун-т садів-

ництва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2012. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6548 А] 

 УДК 631.81:633.16:631.445.4](477.4) 

6943. Опришко Н. О. Агроекологічне обґрунтування застосування препаратів 

Біополіцид, Фосфоентерин, Екотон при вирощуванні огірка : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Опришко Надія 

Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористу-

вання. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2012-5130 А] УДК 631.8:635.63 

6944. Тарасюк В. В. Обґрунтування технології та засобу формування гранул 

на основі сапропелю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Тарасюк Віктор Васи-
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льович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Терно-

піль, 2012. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (14 назв). — 100 пр. 

— [2012-7115 А] УДК 631.8-026.772 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи насаджень.  

Оцінювання ділянки 

На ступінь доктора 

6945. Мислива Т. М. Екотоксикологічна оцінка компонентів агро- та урболанд-

шафтів Житомирського Полісся за вмістом ряду важких металів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Мислива Тамара 

Миколаївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-

ня України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — К., 2012. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—42 (63 назви). — 150 пр. 

— [2012-5082 А] УДК 631.95:628.4.043](477.42) 

На ступінь кандидата 

6946. Славгородська Ю. В. Вплив екологічних факторів на ґрунтовий покрив 

та продуктивність агроландшафтів Старобільської схилово-височинної області : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 

Славгородська Юлія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроеколо-

гії і природокористування, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2012. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-6672 А] УДК 631.95(477.61) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь доктора 

6947. Ковалишина Г. М. Імунологічні аспекти створення вихідних форм пше-

ниці озимої з підвищеною стійкістю проти грибних хвороб та обґрунтування захис-

них заходів у Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Ковалишина Ганна Миколаївна ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Миронів. 

ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла НААН України]. — К., 2012. — 45 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—42 (68 назв). — 100 пр. — [2012-4938 А] 

 УДК 632.938:633.11:632.4](292.485:477) 

На ступінь кандидата 

6948. Афанасьєва О. Г. Штучний комплексний інфекційний фон при селекції 

пшениці озимої на групову стійкість до основних грибних хвороб : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Афанасьє-

ва Оксана Геннадіївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [Ін-т захисту рослин Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-4408 А]

 УДК 632.938:633.11"324" 

6949. Голосний П. Г. Агробіологічне обґрунтування контролю чисельності 

внутрішньостеблових шкідників пшениці ярої в Правобережному Лісостепу Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Енто-

мологія" / Голосний Павло Григорович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоре-
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сурсів і природокористування України, [Ін-т захисту рослин НААН України]. — К., 

2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 150 пр. — [2012-6781 А]

 УДК 632.7:633.11(292.485:744.4) 

6950. Карпенко Ю. В. Шкідливі комахи амаранту у Східному Лісостепу Украї-

ни. Біологія, екологія, заходи захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Карпенко Юлія Володимирівна ; 

Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-4913 А] УДК 632.7:633.85](477.52) 

6951. Лаба Ю. Р. Обґрунтування захисту ріпаку від шкідників у Центральному 

Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

16.00.10 "Ентомологія" / Лаба Юлія Романівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5004 А] 

 УДК 632.76:633.853.49](292.485:477) 

6952. Невмержицька О. М. Хвороби цукрових буряків, які спричиняються 

грибами родів Fusarium і Rhizoctonia та використання Trichoderma hamatum 

(Bonordem) і інших біологічних засобів для обмеження їх розвитку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Невмер-

жицька Ольга Михайлівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та 

продовольства України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 

100 пр. — [2012-7052 А] УДК 632.4:633.41 

6953. Ретьман М. С. Найбільш поширені грибні хвороби пшениці ярої та об-

ґрунтування заходів обмеження їх розвитку в Правобережному Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопато-

логія" / Ретьман Михайло Сергійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування України. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2012-4582 А] УДК 632.4:633.11](292.485:477.4) 

6954. Ягодінська Л. П. Екологізація системи захисту яблуні від кліщів-

фітофагів у Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

16.00.10 "Ентомологія" / Ягодінська Лариса Павлівна ; М-во аграр. політики та про-

довольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Нікіт. ботан. сад — 

Нац. наук. центр НААН України]. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-6021 А] УДК 632.8:595.42:632.95](477.75) 

633/635 Рослинництво загалом 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

6955. Бенда Р. В. Оптимізація прийомів вирощування ячменю озимого в умо-

вах північної частини Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Бенда Роман Володимирович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони", [Ін-т 

зерн. госп-ва]. — Дніпропетровськ, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-4328 А] УДК 633.16"324":631.5](292.486:477) 

6956. Гладка А. В. Особливості вирощування та вплив агротехнічних заходів 

на продуктивність озимих колосових культур в умовах північного Степу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинницт-
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во" / Гладка Анна Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т сіл.-госп. 

степ. зони". — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-5574 А] УДК 633.1"324"(477.5) 

6957. Горщар О. А. Збудники пліснявіння зерна ярого ячменю та обґрунтуван-

ня заходів обмеження їх розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Горщар Олена Анатоліївна ; Кабінет Мініст-

рів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Держ. установа 

"Ін-т сіл. госп.-ва степової зони НААН України"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4797 А] 

 УДК 633.16"321":632.92 

6958. Дмитренко О. В. Продуктивність пшениці озимої залежно від елементів 

технології вирощування в умовах північної частини Лісостепу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Дмитренко 

Ольга Василівна ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук Украї-

ни". — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-6123 А] УДК 633.11"324":631.5 

6959. Капустін А. С. Ефективність прийомів сортової технології гібридів ку-

курудзи різних груп стиглості в східній частині північного Степу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Капустін 

Андрій Сергійович ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони", 

[Луган. нац. аграр. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6924 А] УДК 633.15:631.5 

6960. Климишена Р. І. Обґрунтування елементів технології вирощування пи-

воварного ячменю озимого в умовах південної частини Лісостепу Західного : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинницт-

во" / Климишена Ріта Іванівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2012. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — 100 пр. — [2012-7543 А] 

 УДК 633.16"324":663.42 

6961. Климченко М. С. Вплив норм висіву насіння та мінеральних добрив на 

продуктивність сортів рису в умовах Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Климченко Микола Степанович ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. 

держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-4488 А] УДК 633.18:631.526.3:631.8 

6962. Кобернюк О. Т. Розробка елементів технології вирощування соризу в 

умовах південної частини Лісостепу Західного : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Кобернюк Олена Тарасівна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — 

Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4932 А] УДК 633.174:631.5](292.485:477) 

6963. Кузьмич А. О. Вплив органо-мінерального живлення на продуктивність 

сільськогосподарських культур ланки зрошуваної сівозміни в умовах Півдня Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агро-

хімія" / Кузьмич Анатолій Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Ін-т зрошувал. 

землеробства]. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-4506 А] УДК 633.15+633.14]:631.82(477.7) 
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6964. Приходько В. І. Оптимізація агрофізичних та фітоценотичних режимів 
при різних способах основного обробітку ґрунту під кукурудзу в північному Степу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 
"Заг. землеробство" / Приходько Василь Іванович ; М-во аграр. політики та продо-
вольства України, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва 
степ. зони Нац. акад. аграр. наук України"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2012-7084 А] 

 УДК 633.15:631.51 
6965. Румбах М. Ю. Оптимізація елементів технології вирощування гібридів 

кукурудзи в умовах північної підзони Степу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Румбах Михайло 
Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони", [Дніп-
ропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 
Дніпропетровськ, 2012. — 17 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). 
— 150 пр. — [2012-5242 А] УДК 633.15(477.63) 

6966. Сіряк Н. В. Агрокліматичні умови вирощування проса в Україні : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеороло-
гія, кліматологія, агрометеорологія" / Сіряк Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Одес. держ. екол. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-5884 А] УДК 633.17:551.5](477) 

6967. Солонечний П. М. Селекційно-генетичні особливості та створення різ-
номаніття різновиднісних форм ячменю ярого : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Солонечний Павло 
Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — 
Х., 2012. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2900 А]
 УДК 633.16:631.527 

6968. Чернега А. О. Біологічні процеси і продуктивність посівів ячменю ози-
мого за дії гербіциду Калібр 75 та регулятора росту рослин Біолан : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Чернега 
Андрій Олегович ; Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7700 А] 

 УДК 633.16"324":631.811.98 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

6969. Забарний О. С. Кормова продуктивність люцерни посівної залежно від 
покривної культури, мінерального живлення та режимів використання в умовах Лі-
состепу правобережного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Забарний Олексій Сергійович ; 
М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. акад. 
аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. — Вінниця, 2012. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4469 А] 

 УДК 633.311:[631.82+631.584.4 
6970. Іщенко В. А. Оптимізація елементів технології вирощування сортів го-

роху вусатого типу в північному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Іщенко Віталій Анатолійо-
вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва степ. зони. — Дніпропетровськ, 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — [2012-5632 А] 

 УДК 633.35:631.8](477.5) 



   

 
409 

6971. Перегрим О. Р. Формування продуктивності люпину вузьколистого за-

лежно від строків сівби, норм висіву насіння та удобрення в умовах Передкарпаття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-

ництво" / Перегрим Ольга Романівна ; М-во аграр. політики та продовольства Украї-

ни, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону НААН України]. 

— Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5157 А] УДК 633.367.2:631.53.048](477.8) 

6972. Фостолович С. І. Кормова продуктивність вики ярої залежно від впливу 

норм мінеральних добрив та позакореневих підживлень в умовах правобережного 

Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Фостолович Станіслав Іванович ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. — Вінниця, 2012. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4615 А] 

 УДК 633.35"321":631.82](292.485:477.4) 

633.5 Прядильні та волокнисті рослини 

На ступінь доктора 

6973. Лайко І. М. Теоретичні і практичні основи селекції закріплення однодом-

ності, елімінації канабіноїдів та підвищення продуктивності конопель : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Лайко Ірина Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва 

ім. В. Я. Юр'єва, [Ін-т сіл. госп-ва Півн. Сходу НААН]. — Х., 2012. — 52 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 41—49. — 100 пр. — [2012-4514 А] УДК 633.522:631.52 

На ступінь кандидата 

6974. Коваль С. П. Продуктивність льону олійного після різних попередників 

в умовах правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Коваль Сергій Петрович ; 

Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України", [Уман. нац. ун-т 

садівництва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2012. — 

23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — 120 пр. — [2012-4001 А] 

 УДК 633.521(477.4) 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 

6975. Кубряк Р. В. Оптимізація фонів живлення насінників буряків цукрових в 

умовах правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Кубряк Роман Васильович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4021 А] 

 УДК 633.63:631.81](477.4) 

6976. Недозім А. Ю. Агроекологічні причини різноякісності насіння цукрових 

буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 

"Селекція і насінництво" / Недозім Андрій Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук Украї-

ни, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2012-4052 А] УДК 633.63:631.531 
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633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового  

використання 

На ступінь кандидата 

6977. Скидан М. С. Оптимізація технології вирощування нових гібридів со-

няшнику в умовах східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Скидан Марія Сте-

панівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Х., 

2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4263 А] 

 УДК 633.854.78:631.53](292.485:477) 

6978. Яковлєв Р. В. Ентомокомплекс гірчичного агроценозу та заходи регулю-

вання його чисельності в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Яковлєв Руслан Валерійович ; Кабі-

нет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т 

захисту рослин Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5479 А] 

 УДК 633.844:631.52](477) 

634 Садівництво загалом. Плодівництво 

На ступінь кандидата 

6979. Корнільєв Г. В. Накопичення та перетворення біологічно активних ре-

човин у процесі дозрівання Persica vulgaris subsp. nectarina (Ait.) Shof. : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Корнільєв 

Гурій Вікторович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нікіт. ботан. сад — 

Нац. наук. центр НААН України]. — Чернівці, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 120 пр. — [2012-5662 А] УДК 634.26:577.19:631.547.6 

6980. Шишова Т. В. Господарсько-біологічна оцінка інтродукованих сортів 

нектарина в умовах Південного берега Криму : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Шишова Тетяна 

Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Півд. філ. 

"Крим. агротехнол. ун-т", [Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр НААН України]. — 

Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-4638 А] УДК 634.26:631.529](477.75) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

6981. Глявин А. В. Особливості прояву морфобіологічних ознак у квасолі зви-

чайної (Phaseolus vulgaris L.) та їх використання в селекції та державній експертизі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 

насінництво" / Глявин Андрій Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. 

установа "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони", [Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля НААН 

України]. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 

— 100 пр. — [2012-4786 А] УДК 635.652/.654:631.527 

6982. Мельниченко Т. В. Продуктивність сортів селери коренеплідної за 

вдосконалення технології вирощування розсади в Правобережному Лісостепу Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочів-

ництво" / Мельниченко Тетяна Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т овочівництва 
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і баштанництва, [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Х., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-5731 А] УДК 635.128.037(477.46) 

6983. Новак О. Л. Удосконалення елементів технології вирощування буряку 

столового в проміжних посівах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Новак Олексій Леонтійович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". 

— Херсон, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2012-

4055 А] УДК 635.11:631.543.2 

6984. Потапський Ю. В. Ефективність елементів технології вирощування ко-

ренеплодів моркви в умовах південної частини західного Лісостепу України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / 

Потапський Юрій Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і 

баштанництва, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Х., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-4069 А] УДК 635.13:631.5](477.43) 

6985. Ястреба Ю. А. Вдосконалення технології грибного напівфабрикату і 

комбінованих м'ясних продуктів з його використанням : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Яст-

реба Юлія Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Вищ. навч. закл. Укоопспілки 

"Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (20 назв). — 130 пр. — [2012-7397 А] УДК 635.82:637.521 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

6986. Брезвин О. М. Контроль мікотоксинів та їх знешкодження : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та 

токсикологія" / Брезвин Оксана Марківна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, [Держ. 

н.-д. контрол. ін-т вет. препаратів та корм. добавок]. — Львів, 2012. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (61 назва). — 100 пр. — [2012-6421 А] 

 УДК 636.085.09:616.992 

6987. Кулинич С. М. Ураження копитець у корів, спричинені кератоміцетами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірур-

гія" / Кулинич Сергій Миколайович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресур-

сів і природокористування України, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики 

та продовольства України]. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 

(40 назв). — 100 пр. — [2012-5678 А] УДК 636.2.09:591.478 

На ступінь кандидата 

6988. Гацківський В. В. Морфологія стравоходу та вола свійських птахів : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, 

онкологія і морфологія тварин" / Гацківський Володимир Вікторович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Харків. держ. зоовет. акад. [Житомир. нац. агроекол. 

ун-т]. — Х., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-3953 А] УДК 636.5.09:616.32 
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6989. Германенко М. М. Асоціативні вірус-бактеріальні захворювання телят і 

поросят : (моніторинг, діагностика та імунокорекція) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, 

інфекц. хвороби та імунологія" / Германенко Михайло Миколайович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Лу-

ган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2012. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2012-4772 А] 

 УДК 636.2+636.4].053.09:579.83 

6990. Гриб Ю. В. Обґрунтування застосування гліцинатів мікроелементів у 

профілактиці порушень мінерального обміну у свиней : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 

Гриб Юлія Володимирівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. 

держ. зоовет. акад., [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабнету 

Міністрів України]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-5583 А] УДК 636.4.09:616-008.9 

6991. Дробницька В. О. Фармако-терапевтична характеристика препарату 

метрисан та удосконалення способу його уведення при ендометриті корів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та 

токсикологія" / Дробницька Віталіна Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України Кабінету Міністрів України]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4834 А] 

 УДК 636.2.09:618.14-002-08 

6992. Кравченко Н. О. Оцінка стійкості собак до інфекційних захворювань на 

основі визначення стану NK-системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Кравченко 

Наталія Олександрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. 

держ. зоовет. акад. — Х., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-4014 А] УДК 636.7.09:616.9 

6993. Кучер В. А. Гігієнічна оцінка та експериментальне обґрунтування вико-

ристання лікопіну біомаси гриба Blakeslea trispora в годівлі перепелів при виробниц-

тві харчових яєць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Кучер Вадим Андрійович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Харків. держ. зоовет. акад., [Нац. ун-т біоресур-

сів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. — Х., 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5682 А]

 УДК 636.59.09.087:614.95 

6994. Моргун Л. М. Кровоносні судини клоакальної сумки курей, гусей та ка-

чок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Пато-

логія, онкологія і морфологія тварин" / Моргун Людмила Макарівна ; Кабінет Мініст-

рів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5103 А] 

 УДК 636.5.09:611.1.018 

6995. Ніколаєнко В. М. Порівняльна оцінка ефективності пробіотиків для 

профілактики колібактеріозу та сальмонельозу при вирощуванні курчат-бройлерів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікро-

біологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Ніколаєнко Володимир Ми-

колайович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
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України, [Ін-т птахівництва Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2012. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2012-4234 А] 

 УДК 636.52/.58.09.087.8:616.98 

6996. Палюх Т. А. Порушення мінерального обміну в норок коричневої пе-

реяславської породи : (діагностика, лікування і профілактика) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / 

Палюх Тетяна Анатоліївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України. — К., 2012. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-5150 А] УДК 636.93.09:616.391-07-08 

6997. Петровський О. Є. Внутрішньоорганне лімфатичне русло товстої кишки 

свійських собаки, свині, бика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Петровський 

Олексій Євдокимович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-5165 А] УДК 636.2+636.4+636.7].09:611.34:611.4 

6998. Плис В. М. Епізоотологічний моніторинг пастерельозу (холери) птиці та 

удосконалення діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 

Плис В'ячеслав Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5178 А] УДК 636.5/.6.09:616.932 

6999. Полтенко В. П. Епізоотологічний моніторинг та удосконалення сероло-

гічної діагностики бруцельозу тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та 

імунологія" / Полтенко Віктор Пилипович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2012. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5188 А] УДК 636.09:579.62 

7000. Слюсаренко С. В. Функціональний стан печінки і нирок у клінічно здо-

рових кіз та за гепато- і нефропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Слюсаренко Сергій Воло-

димирович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. 

ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-5282 А] УДК 636.3.09:[616.36:616.61]-002 

7001. Талоха Н. І. Метаболічна активність мікроорганізмів рубця великої ро-

гатої худоби за різних концентрацій Плюмбуму, Кадмію та Хрому (VI) і способи її 

корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 

"Біохімія" / Талоха Наталія Ігорівна ; Ін-т біології тварин НААН. — Львів, 2012. — 

16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4090 А] 

 УДК 636.2.09:616.33-008 

7002. Тонська Т. Г. Розробка імуногенних препаратів та системи їх викорис-

тання для профілактики лейкозу великої рогатої худоби : (експерим. дослідж.) : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіо-

логія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Тонська Тетяна Геннадіївна ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5342 А]

 УДК 636.09:616.98:615.37 

7003. Щербатий А. Р. Діагностичні критерії та лікувально-профілактичні за-

ходи за гіпокобальтозу і гіпокупрозу кобил гуцульської породи в біогеохімічній про-
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вінції Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Щербатий Андрій Романович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т 

вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького]. — Біла Церква (Київ. обл.), 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-5459 А]

 УДК 636.5.09:616-07:549.322 

636.1 Однокопиті (непарнокопиті) тварини 

На ступінь доктора 
7004. Волгіна Н. В. Обґрунтування методології оцінки типів конституції коней 

різних порід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 

"Розведення та селекція тварин" / Волгіна Наталія Василівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т тваринництва, [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продо-

вольства України]. — Х., 2012. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (28 назв). — 

100 пр. — [2012-7487 А] УДК 636.1.082.26 

На ступінь кандидата 

7005. Корнієнко О. О. Ефективність схрещування російської рисистої породи 

з американською стандартбредною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Корнієнко Олександра Олек-

сандрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. — Х., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5660 А] 

 УДК 636.1.082.26 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

7006. Бабенко О. І. Генетичні аспекти підвищення ефективності селекції мо-

лочної худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Бабенко Олена Іванівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4666 А] 

 УДК 636.2.034.082.2 

7007. Гнатюк С. І. Оцінка ефективності формування внутрішньопородних ти-

пів української червоної молочної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Гнатюк Сергій 

Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Луган. 

нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — с. Чубинське 

(Київ. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-5575 А] УДК 636.2.082.26 

7008. Гончарук В. В. Продуктивність, якість м'яса та перетравність поживних 

речовин у бугайців при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-4 : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і 

технологія кормів" / Гончарук Володимир Васильович ; М-во аграр. політики та про-

довольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжиць-

кого, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-7232 А] УДК 636.2.087.8 
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7009. Котець Г. І. Ефективність використання тритикалево-викової сумішки у 

раціонах дійних корів у зоні Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Котець Ген-

надій Іванович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. держ. зоо-

вет. акад., [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Х., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-4011 А] УДК 636.2.085.51(477) 

7010. Поліщук Т. В. Технологія поетапної підготовки корів до літнього утри-

мання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 

"Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Поліщук Тетяна Володимирівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Вінниц. нац. 

аграр. ун-т]. — Миколаїв, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2012-6604 А] УДК 636.2.083 

7011. Прусова Г. Л. Обґрунтування технологічних прийомів використання 

хлористого кальцію при вирощуванні та відгодівлі бугайців : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів 

тваринництва" / Прусова Галина Леонідівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

тваринництва. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2012-5847 А] УДК 636.2.084.1.087.7 

7012. Сичова О. О. Обґрунтування технологічних прийомів вирощування мо-

лодняку української червоної молочної породи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / 

Сичова Олена Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва, 

[Одес. держ. аграр. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-5882 А] УДК 636.27(477).08-053.2 

7013. Скорохід А. В. Жирнокислотний склад кормів та інтенсивність процесів 

гідрогенізації їх поліненасичених жирних кислот у рубці корів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Скорохід Андрій 

Володимирович ; Ін-т біології тварин НААН. — Львів, 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5885 А] УДК 636.2.085:577.115.3 

7014. Сосонний С. В. Закономірності морфогенезу кровотворних компонентів 

скелета плодів великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Сосонний 

Сергій Валерійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. держ. 

зоовет. акад., [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — Х., 2012. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2901 А] УДК 636.2.082.455 

7015. Хруцький С. С. Міграція важких металів в агробіогеоценозі Централь-

ного Донбасу і їх вплив на екологічний стан довкілля та якість молока корів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 

Хруцький Сергій Сергійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Дніп-

ропетров. держ. аграр. ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Дніпропетровськ, 2012. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2012-3916 А]

 УДК 636.22/.28.034.087.7:591.5 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

7016. Іжболдіна О. О. Ефективність використання кнурів спеціалізованих м'яс-

них генотипів за різних методів розведення в умовах енергозберігаючої технології : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення 
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та селекція тварин" / Іжболдіна Олена Олександрівна ; М-во аграр. політики та про-

довольства України, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Дніпропет-

ров. держ. аграр. ун-т]. — Херсон, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 150 пр. — [2012-6917 А] УДК 636.4.082 

7017. Максименко О. О. Удосконалення технології літньо-табірного утриман-

ня племінного молодняку свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Максименко 

Олег Олексійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. — Херсон, 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2012-4524 А]

 УДК 636.4.083 

7018. Мисенко О. О. Продуктивність та м'ясо-сальні якості свиней при згодо-

вуванні ферментної композиції МЕК-БТУ-5 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Мисенко 

Ольга Олександрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. 

ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. 

— Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-7030 А]

 УДК 636.4.087.8 

7019. Смислов С. Ю. Удосконалення та використання інформаційних систем і 

технологічних рішень у свинарських підприємствах різної направленості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва 

продуктів тваринництва" / Смислов Сергій Юрійович ; М-во аграр. політики та про-

довольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Ін-т свинарства і агропром. вир-ва 

Нац. акад. аграр. наук України]. — Миколаїв, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2012-6675 А] УДК 004.9:636.4 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь доктора 

7020. Мерзлов С. В. Теоретичне і практичне обґрунтування розробки біотех-

нологій іммобілізації біологічно активних сполук та використання їх у птахівництві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехноло-

гія" / Мерзлов Сергій Віталійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2012. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—32 (50 назв). — 100 пр. — [2012-4045 А] 

 УДК 636.5.087.8:602.4 

7021. Отченашко В. В. Теоретичне та експериментальне обґрунтування норм 

годівлі перепелів м'ясного напряму продуктивності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Отче-

нашко Володимир Віталійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — К., 2012. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 40—44 

(38 назв). — 100 пр. — [2012-4359 А] УДК 636.59.082/.084 

На ступінь кандидата 

7022. Ганущак Т. В. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємств 

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

21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльн." / Ганущак Тетяна Валентинівна ; 

Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "Крок". — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2012-7497 А] УДК 636.5 
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637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко.  

Кисломолочні продукти 

На ступінь кандидата 

7023. Алієв Е. Б. Підвищення ефективності експлуатації вакуумної системи 

молочно-доїльного обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Алієв Ельчин Бах-

тияр огли ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, 

[Ін-т механізації тваринництва Нац. акад. аграр. наук. України]. — Вінниця, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4648 А] 

 УДК 637.11.02:621.521 

7024. Галух Б. І. Технологічні особливості виробництва розсольних сирів з 

молока різних видів тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіон-

тів" / Галух Богдан Іванович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького М-ва аграр. політики та продовольст-

ва України]. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-5569 А] УДК 637.33 

7025. Голова Н. В. Метаболічний профіль крові та жирнокислотний склад мо-

лока корів за різного вмісту Селену в раціоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Голова Наталія Василівна ; Ін-т біо-

логії тварин НААН [України]. — Львів, 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-6452 А] УДК 637.1'62 

7026. Калініна О. Д. Розробка технології молока гідролізованого згущеного : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.04 "Технологія 

м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Калініна Олена Дмитрівна ; 

Одес. нац. акад. харч. технологій, [Ін-т прод. ресурсів НААН М-ва аграр. політики та 

продовольства України]. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-6166 А] УДК 637.142.2 

7027. Обозна М. В. Технологія сирного продукту замороженого з рослинними 

добавками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 

"Технологія консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Обозна Маргарита Василівна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (19 назв). — 120 пр. — [2012-7059 А] УДК 637.33:[633.852.52+664.641.15 

7028. Палій А. П. Удосконалення технологічних прийомів машинного доїння 

високопродуктивних корів на комплексах промислового типу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів 

тваринництва" / Палій Андрій Павлович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т тваринництва Нац. акад. аграр. 

наук України]. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2012-5149 А] УДК 637.115:636.2.083 

7029. Юр'єва О. О. Розробка технології плавлених сирних продуктів і дрібно-

дисперсних ароматичних добавок з використанням заморожування і кріомеханодест-

рукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Те-

хнологія консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Юр'єва Ольга Олексіївна ; Харків. 

держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 

(20 назв). — 120 пр. — [2012-7374 А] УДК 637.338.4:637.353 
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638 Догляд, утримання і розведення комах та інших  

членистоногих. Бджільництво.  

Шовківництво 

На ступінь кандидата 

7030. Бородін Ю. М. Гігієнічна оцінка засобів стимуляції продуктивності 

бджолиних сімей та захисту їх від шкідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Бородін Юрій 

Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. держ. зоовет. 

акад. — Х., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-6826 А] УДК 638.12 

639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство.  

Рибальство 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення.  

Рибництво. Розведення та промисел морських  

тварин і рослин 

На ступінь доктора 

7031. Третяк О. М. Рибницько-біологічні основи розведення та вирощування 

веслоноса Polyodon spathula (Welbaum) в аквакультурі України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Третяк Олек-

сандр Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2012. — 

48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 40—45 (55 назв). — 100 пр. — [2012-2913 А] 

 УДК 639.31:597.423](477) 

На ступінь кандидата 

7032. Особа І. А. Генетична оцінка та фізіолого-біохімічні особливості коропів 

несвицького зонального типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Особа Ірина Андріївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Ін-т риб. госп-ва]. — с. Чубинське 

(Київ. обл.), 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). 

— 100 пр. — [2012-5136 А] УДК 639.31:597.551.2 

7033. Рєзникова-Галашевич І. С. Генетична структура українських популяцій 

білого товстолоба, російського осетра та стерляді за ДНК-маркерами : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Рєзникова-

Галашевич Ірина Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генети-

ки тварин, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів 

України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-5222 А] УДК 639.37:575 

7034. Фалей В. Г. Екологічні засади відновлення популяцій аборигенних видів 

риб Дніпровсько-Бузької гирлової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Фалей Володимир Григорович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, [Херсон. держ. 

аграр. ун-т]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-5355 А] УДК 639.3.03/.04 
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64 Домоведення. Домашнє господарство.  

Комунальне господарство. Служба побуту 

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі.  

Страви. Харчування. Столовий посуд 

На ступінь кандидата 

7035. Туз Н. Ф. Удосконалення технології мармеладу желейного з використан-

ням кріас-порошків рослинного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопекар. продуктів, кондитер. 

виробів та харч. концентратів" / Туз Наталія Федорівна ; Харків. держ. ун-т харчу-

вання та торгівлі. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

120 пр. — [2012-7120 А] УДК 641.858 

7036. Шарпе Г. О. Розробка технології швидкозаморожених напівфабрикатів 

із замароженої м'ясної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіон-

тів" / Шарпе Ганна Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2012. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7173 А] 

 УДК 641.546.4:637.521 

7037. Шевченко А. О. Використання електроконтактного нагрівання в проце-

сах жарення кулінарної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / 

Шевченко Андрій Олександрович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 

2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (30 назв). — 120 пр. — [2012-5996 А]

 УДК 641.526 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  

транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,  

рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

655 Поліграфічна промисловість. Видавнича справа.  

Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 

7038. Дроздова А. В. Авторське редагування художнього твору в параметрах 

соціального простору і соціального часу: творча лабораторія Олеся Гончара : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.05 

"Теорія та історія вид. справи та редагування" / Дроздова Альона Василівна ; Класич. 

приват. ун-т, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Запоріжжя, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-7245 А] 

 УДК 655.254.2:821.161.2 

7039. Носко А. М. Соціокультурна модель авторського редагування письмен-

ників кінця ХІХ — початку ХХ століття: епістолярна парадигма : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.05 "Теорія та 

історія вид. справи та редагування" / Носко Анастасія Михайлівна ; Класич. приват. 

ун-т, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Запоріжжя, 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7610 А] 

 УДК 655.254.22:821.161.2-6.09"189/190" 
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7040. Сеньківська Н. Є. Моделі інформаційної технології прогнозування яко-

сті книжкових видань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Сеньківська Наталія Євгеніївна ; Укр. акад. 

друкарства. — Львів, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (19 назв). — 

100 пр. — [2012-7099 А] УДК 655.28.062:655.4 

656 Транспортні та поштові служби.  

Організація та управління перевезеннями 

На ступінь кандидата 

7041. Нелюба Д. М. Методика позиціювання робочого органа дорожньої роз-

мічувальної машини у визначені просторово-часові координати програмної траєкто-

рії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 "Навіга-

ція та упр. рухом" / Нелюба Дмитро Миколайович ; Держ. концерн "Укроборон-

пром", Держ. п-во "Центр. НДІ навігації і упр.". — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6309 А] 

 УДК 656.05:625.08 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

7042. Боднар М. Ф. Формування типових їздових циклів та нормування витра-

ти палива приміських та міжміських автобусів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Боднар Микола 

Федорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6822 А] УДК 656.132.072 

7043. Голуб Д. В. Підвищення якості транспортного обслуговування пасажирів 

на маршрутах міста в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Голуб Дмитро Вадимович ; 

Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Х., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5578 А]

 УДК 656.13.072 

7044. Лебідь Є. М. Ефективність синхронізації логістичних потоків при між-

народних вантажних автомобільних перевезеннях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Лебідь Євгеній 

Михайлович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2012-6990 А] УДК 656.13.073 

7045. Павловський М. В. Поліпшення паливної економічності та екологічних 

показників дизеля при використанні біодизельних палив : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 

трансп." / Павловський Максим Вікторович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-5148 А] 

 УДК 656.13-634.2 

7046. Ширін В. В. Підвищення ефективності функціонування вулично-дорож-

ньої мережі міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Ширін Валерій Вікторович ; Харків. нац. авто-

моб.-дорож. ун-т. — Х., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-6010 А] УДК 656.11 
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656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту.  

Залізничний рух 

На ступінь доктора 

7047. Даренський О. М. Наукові основи підвищення ресурсів роботи промис-
лового транспорту на основі прогнозування стану системи "екіпаж — рейкова ко-
лія" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.12 
"Пром. трансп." / Даренський Олександр Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля, [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Луганськ, 2012. — 37 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (39 назв). — 100 пр. — [2012-6115 А] УДК 656.3.073 

7048. Лаврухін О. В. Формування моделей і методів інтелектуальної техноло-
гії оперативного управління поїздопотоками : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Лаврухін Олександр Ва-
лерійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (54 назви). — 100 пр. — [2012-6230 А] УДК 656.22 

На ступінь кандидата 

7049. Бауліна Г. С. Удосконалення роботи прикордонних передавальних стан-
цій на основі автоматизованої технології управління вагонопотоками : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / 
Бауліна Ганна Сергіївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4679 А] УДК 656.21:004.89 

7050. Назаров О. А. Підвищення ефективності сортувального процесу на гір-
ках шляхом впровадження систем розподіленого регулювання швидкості відчепів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуа-
тація та ремонт засобів трансп." / Назаров Олексій Анатолійович ; Дніпропетров. 
нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2012. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2012-5765 А]
 УДК 656.212.5 

7051. Ходаківська Є. В. Удосконалення технології пасажирських перевезень 
на основі вибору раціональних схем обороту пасажирських составів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / 
Ходаківська Євгенія Володимирівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2012. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5379 А] 

 УДК 656.2.072-048.35 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

7052. Габрук Р. А. Методика гарантування безпеки динамічного позиціону-
вання за рахунок визначення комплексного запасу керованих рекцій рушіїв : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та 
упр. рухом" / Габрук Ростислав Анатолійович ; Держ. п-во "Центр. НДІ навігації і 
упр.". — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-
3949 А] УДК 656.61.052 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь доктора 

7053. Чепіженко В. І. Управління рухом повітряних кораблів в умовах вільно-
го польоту та поліконфліктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
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наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Чепіженко Валерій Іванович ; Нац. 
авіац. ун-т. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (38 назв). — 100 пр. 
— [2012-7698 А] УДК 656.7.052:004.4 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

7054. Дерій В. А. Теоретико-методологічні засади обліку і контролю витрат та 

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

[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Дерій Василь Антонович ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 

(60 назв). — 130 пр. — [2012-6119 А] УДК 657.1 

7055. Лаговська О. А. Розвиток бухгалтерського обліку та аналітичного за-

безпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія, методологія, організація : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Лаговська Олена Адамівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Жи-

томир, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (65 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-6524 А] УДК 657:005.4 

7056. Остап'юк Н. А. Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку 

інфляційних процесів в умовах постіндустріальної економіки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 

Остап'юк Наталія Анатоліївна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (47 назв). — 100 пр. — [2012-5137 А] 

 УДК 657.372.2 

7057. Редченко К. І. Аудит стратегій розвитку підприємства: методологія та 

організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Редченко Костянтин Іванович ; Держ. служба статис-

тики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Львів. комерц. акад. Укооп-

спілки]. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (52 назви). — 100 пр. 

— [2012-6625 А] УДК 657.6 

7058. Скрипник М. І. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього конт-

ролю витрат та калькулювання собівартості продукції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Скрипник 

Маргарита Іванівна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, облі-

ку та аудиту, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Біблі-

огр.: с. 30—37 (67 назв). — 100 пр. — [2012-2896 А] УДК 657.633:657.47 

7059. Сурніна К. С. Аналітичні процедури в аудиті: методологія та організа-

ція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Сурніна Катерина Станіславівна ; Держ. служба статистики 

України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2012. — 35 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—33 (64 назви). — 100 пр. — [2012-5311 А] УДК 657.6 

На ступінь кандидата 

7060. Андрухів-Садовська Н. Б. Бухгалтерський облік і контроль фінансуван-

ня підприємств у спеціальних економічних зонах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Андрухів-

Садовська Наталія Богданівна ; Житомир. держ. технол. ун-т, [Ун-т банк. справи 

Нац. банку України]. — Житомир, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4653 А] УДК 657:658.14 
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7061. Борисейко Ю. В. Бухгалтерський облік і контроль доходів: податковий 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Борисейко Юлія Володимирівна ; Житомир. держ. 

технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4428 А] УДК 657:336.22 

7062. Бортнікова О. О. Оперативний облік в системі управління сільськогос-

подарським підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бортнікова Ольга Олександрів-

на ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Украї-

ни, [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 (38 назв). — 

120 пр. — [2012-7407 А] УДК 657.633:631.162 
7063. Бровко О. Т. Облік та внутрішній аудит в управлінні товарними запаса-

ми підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бровко Олена Тимофіївна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-4718 А] УДК 657.6:658.784 

7064. Вакуленко В. Л. Облік виробництва продукції рослинництва з викорис-

танням інноваційних технологій: управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ваку-

ленко Віталій Леонідович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6830 А] УДК 657:[658.589:633/635](477) 

7065. Василенко Н. К. Облік і аналіз фінансових інструментів хеджування 

грошових потоків підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Василенко Наталія Костянтинів-

на ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біблі-

огр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4731 А] УДК 657.411.8 

7066. Височан О. О. Облік витрат на підготовку та освоєння виробництва но-

вої продукції і їх фінансового забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Височан Ольга Олегів-

на ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Нац. ун-т "Львів. політех-

ніка"]. — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2012-6434 А] УДК 657.471 
7067. Воськало Н. М. Облік та контроль власного капіталу в системі корпо-

ративного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Воськало Наталія Миколаївна ; Центр. 

спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 
Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-7493 А] УДК 657 

7068. Гончаренко О. М. Облік витрат та аналіз собівартості туристичного 

продукту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Гончаренко Олена Миколаївна ; Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т. — К., 2012. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-6786 А] УДК 657.47:338.486.2 

7069. Євлаш Т. О. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в системі 

управління підприємств оптової торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Євлаш Тетяна Олек-

сандрівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2012-4841 А] УДК 657.212:658.86 
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7070. Затока Т. В. Бухгалтерський облік забезпечення виконання договірних 

зобов'язань: теорія і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Затока Тетяна Вікторівна ; Жи-

томир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6483 А] УДК 657.412.1 

7071. Івахів Ю. О. Фінансова звітність підприємств: обліково-аналітичні аспек-

ти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Івахів Юлія Олегівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-4879 А] УДК 657.37 

7072. Кащенко О. І. Облік і аналіз грошових коштів та розрахунків в системі 

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кащенко Олена Іванівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 

— 100 пр. — [2012-4920 А] УДК 657.1:005.93 

7073. Коваль Л. В. Облік та аудит розрахунків по страхуванню у сільськогос-

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Коваль Любов Віталіївна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 19 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 130 пр. — [2012-4490 А] УДК 657.6:368.5 

7074. Коритник Л. П. Інвентаризація активів промислових підприємств Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Коритник Лілія Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-6958 А] УДК 657.371:658.114](477) 

7075. Коркушко О. Н. Облік і аудит власного капіталу на підприємствах 

АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Коркушко Олег Никодимович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 130 пр. — [2012-4499 А] УДК 657.411:631.162 

7076. Кравчук Н. В. Облік засобів праці та методика їх відтворення в цукровій 

промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Кравчук Наталія Василівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-4227 А] 

 УДК 657.42:330.123.7 

7077. Кричун П. М. Облік та аудит незавершеного виробництва будівельних 

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кричун Петро Михайлович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-4018 А] 

 УДК 657.1+657.6]:69 

7078. Кузьменко Г. І. Обліково-інформаційне забезпечення оцінки податково-

го потенціалу суб'єкту господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кузьменко Галина 

Іванівна ; Одес. нац. екон. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2012. — 22 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7274 А] УДК 657.446 
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7079. Курбетдінова Л. Ю. Облік і аналіз інноваційної діяльності в підприємст-

вах харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Курбетдінова Ліля Юсуфівна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 120 пр. — [2012-4992 А] УДК 657:005.342:664 
7080. Кучер С. В. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій з на-

рахування та сплати податку на прибуток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кучер Світлана Вікто-

рівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5001 А] 

 УДК 657.446:336.226.1 

7081. Лозинський Д. Л. Бухгалтерський облік витрат в системі податкових ро-

зрахунків: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Лозинський Дмитро Леонідович ; 
Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (24 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6246 А] УДК 657.446 

7082. Макеєва О. Л. Організаційні аспекти та інституційні чинники станов-

лення професії аудитора в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Макеєва Олена Леонідівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 18 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4039 А] УДК 657.6-051(477) 

7083. Максимів Ю. В. Облік і аналіз комплексного використання сировини 
для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 

аудит" / Максимів Юлія Василівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-

ника". — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. 

— [2012-6259 А] УДК 657.42:674.8 
7084. Мейш А. В. Звітність про фінансові результати діяльності суб'єктів гос-

подарювання: порядок формування та облікове забезпечення : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 

Мейш Алла Василівна ; Житомир. держ. технол. ун-т, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — 
Житомир, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-5071 А] УДК 657.37 

7085. Нагірська К. Є. Формування управлінської звітності сільськогосподар-

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Нагірська Катерина Євгеніївна ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Луц. нац. техн. 

ун-т]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (38 назв). — 

150 пр. — [2012-5761 А] УДК 657.37:631.162 

7086. Новицька Н. В. Облік і аудит розрахунків по товарним операціям : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Новицька Наталія Володимирівна ; Харків. держ. ун-т харчування 

та торгівлі. — Х., 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-5120 А] УДК 657.28 
7087. Починок Н. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління персона-

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

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Починок Наталія Володимирів-

на ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 130 пр. — [2012-5840 А] УДК 657.471.12:69 
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7088. Семенко Т. М. Облік та аудит податку на додану вартість на цукрових 

заводах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Семенко Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2012-7433 А] УДК 657:664.1 
7089. Сливка Я. В. Бухгалтерський облік і аналіз операцій за розрахунками з 

покупцями та замовниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Сливка Ярослава Василівна ; Жи-

томир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (30 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5887 А] 

 УДК 657.422.8 

7090. Стрибулевич Т. О. Облік і аналіз соціальних витрат на підприємстві: 

управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Стрибулевич Тетяна Олександрівна ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-4605 А] УДК 657.471.12:658.15 

7091. Таранов Д. М. Обліково-аналітичне забезпечення оцінки ефективності 

банківської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Таранов Денис Михайлович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5320 А] УДК 657.15:336.717 

7092. Уллубієва К. К. Бухгалтерський облік і контроль розрахунків за подат-
ком на додану вартість: організація та методика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Уллубієва 

Каріна Касумбеківна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-4616 А] 

 УДК 657.92:336.226.322 
7093. Ус Р. Л. Моделі і методи аудиту інформаційних технологій в системі 

управління економічними об'єктами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Ус Роман Леонідович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 

— [2012-5353 А] УДК 657.6:004.4 

7094. Хомовий С. М. Організація і методи управлінського обліку біологічних 

активів тваринництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Хомовий Сергій Михайлович ; Кабінет 
Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4113 А]

 УДК 657:636 

7095. Чік М. Ю. Формування системи обліку і контролю витрат в управлінні 
діяльністю підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Чік Марія Юріївна ; Центр. спілка спо-

жив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — [2012-7166 А] УДК 657.471 
7096. Шевчук О. А. Облік і аудит витрат на збут продукції в підприємствах 

цукрової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шевчук Олег Антонович ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). 

— 130 пр. — [2012-5427 А] УДК 657.471.66:664.1 
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7097. Шумило Р. Р. Бухгалтерський облік і контроль малоцінних необоротних 

та швидкозношуваних активів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шумило Роксолана Романівна ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-7711 А] УДК 657 

7098. Яцишин Н. З. Складання, аналіз та аудит фінансової звітності підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Яцишин Наталія Зіновіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2012-7400 А] УДК 657.37+657.6 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

7099. Васелевський М. Ланцюг поставок продукції промислових підприємств: 

формування та системи забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Васелевський Мирослав ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Суспіл. акад. наук]. — Львів, 2012. — 42 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 34—39 (50 назв). — 100 пр. — [2012-6426 А] УДК 658.7 

7100. Димченко О. В. Методологічні основи управління системною модерні-

зацією та розвитком житлово-комунальних підприємств : автореф. дис. на здобуття 

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

ко Олена Володимирівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2012. — 42 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (57 назв). — 100 пр. — [2012-6469 А]

 УДК 658.115.31 

7101. Єфремов О. С. Методологія управління інноваційним розвитком підприємст-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економі-

ка та упр. п-вами" / Єфремов Олександр Сергійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-

димира Даля. — Луганськ, 2012. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (42 назви). 

— 100 пр. — [2012-6886 А] УДК 658.589 

7102. Зоріна О. І. Забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку за-

лізничного транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Зоріна Олена Іванівна ; Укр. 

держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2012. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 

(61 назва). — 100 пр. — [2012-6909 А] УДК 658.589:656.2](477) 

7103. Мамонов К. А. Стейкхолдерна стратегія вартісно-орієнтованого управ-

ління капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств : автореф. дис. на 

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

Мамонов Костянтин Анатолійович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2012. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (51 назва). — 100 пр. — [2012-7586 А] 

 УДК 658.147:[659.127:69] 

7104. Мамонтова Н. А. Капіталізація компаній нафтогазового комплексу: ме-

тодологія оцінки і механізми забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мамонтова Ната-

лія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. 

— К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (47 назв). — 100 пр. — 

[2012-4348 А] УДК 658.14:620.9 
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7105. Шмиголь Н. М. Сучасні підходи до упраління доходами підприємств 

харчової промисловості в умовах розвитку ринкових відносин : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шмиголь 

Надія Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 45 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—41 (65 назв). — 150 пр. — [2012-5446 А] УДК 658.156:664 

На ступінь кандидата 

7106. Алєксєєва С. І. Науково-технічна підготовка виробництва машинобудів-

ного підприємства на засадах резервування ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Алєксєєва Світ-

лана Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 25 c., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (23 назви). — 100 пр. — [2012-7447 А] 

 УДК 658.51:621 

7107. Боднарюк В. А. Формування механізму управління прибутком підприємств 

торгівлі автомобілями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Боднарюк Володимир Анатолійович ; 

Центр. спілка спожив. т-в України Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-4705 А] 

 УДК 658.155:629.33 

7108. Букало А. М. Інвестиційне посередництво у корпоративному секторі Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Букало Анна Миколаївна ; Нац. ун-т держ. по-

датк. служби України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2012-7213 А] 

 УДК 658.152(477) 

7109. Васильченко А. О. Формування маркетингової стратегії розвитку підп-

риємств будівельної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Васильченко Анастасія Оле-

гівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [До-

нец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 160 пр. — [2012-6834 А] УДК 658.8:69](477) 

7110. Васюк Н. В. Формування механізму стійкого розвитку підприємств ма-

шинобудівного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Васюк Наталія Віталіївна ; ПВНЗ "Європ. 

ун-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — 

[2012-7409 А] УДК 658:621 

7111. Веселовська О. В. Управління витратами підприємства : (за матеріалами 

авіабуд. п-в України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Веселовська Ольга Володимирівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2012-7221 А] 

 УДК 658.15:629.73](477) 

7112. Волошко Н. О. Управління акціонерним капіталом промислового підп-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Волошко Наталія Олексіївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — 

Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5561 А]

 УДК 658.114.3 

7113. Галюк Л. І. Забезпечення економічної стійкості газорозподільних підп-

риємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
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"Економіка та упр. п-вами" / Галюк Лариса Іванівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 

нафти і газу, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Івано-Франківськ, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4763 А]

 УДК 658.15:622.691 
7114. Гаркуша Н. М. Управління витратами підприємств роздрібної торгівлі : 

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

та упр. п-вами" / Гаркуша Наталія Миколаївна ; Харків. держ. ун-т харчування та 

торгівлі. — Х., 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — 
[2012-4769 А] УДК 658.15:339.372.8 

7115. Гетьманський В. О. Оцінювання ефективності функціонування торговель-

ного підприємства в умовах економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Гетьмансь-
кий Володимир Олександрович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. 

акад. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2012-6094 А] УДК 658.8 

7116. Гнатенко І. А. Підтримка діяльності виробничих малих підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами " / Гнатенко Ірина Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2012-6098 А] УДК 658.114 

7117. Гнип Н. О. Планування фінансового потенціалу суб'єктів реального 
сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гнип Наталія Олексіївна ; Нац. банк Украї-

ни, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4788 А]

 УДК 658.14/.15 
7118. Грушевський Р. Є. Формування механізму прогнозування фінансової 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Грушевський Роман Євгенійович ; Хмель-

ниц. нац. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Хмельницький, 2012. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-7506 А] 

 УДК 658.14/.15 

7119. Диба М. І. Ідентифікування фінансових ризиків підприємств органами 

Державної фінансової інспекції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Диба Михайло Івано-

вич ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-6863 А]

 УДК 658.14/.17:005.52 

7120. Дискіна А. А. Інвестиційне забезпечення промислових підприємств на 
основі комплексної оцінки : (на прикл. п-в машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дискіна 

Анастасія Аркадіївна ; Одес. нац. екон. ун-т, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 

2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2012-4827 А] УДК 658.152:621 

7121. Жданова О. С. Формування маркетингової політики промислового підп-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Жданова Ольга Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля. — Луганськ, 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(30 назв). — 100 пр. — [2012-6146 А] УДК 658.8 
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7122. Жукова Г. В. Науково-методичне забезпечення економічного розвитку 

підприємств промислового залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жукова Га-

лина Валеріївна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6892 А] УДК 658.14:656.3 
7123. Журко Т. О. Узгодження економічних інтересів у системі "інвестор-

підприємство" на засадах функції корисності : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Журко Тетяна Олек-

сандрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2012. 
— 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (21 назва). — 100 пр. — 

[2012-3978 А] УДК 658.152 

7124. Зацна Л. Я. Маркетинг інноваційних молочних продуктів на засадах де-

густаційного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зацна Люба Ярославівна ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

150 пр. — [2012-6900 А] УДК 658.8:637.1/.3 

7125. Іванків О. Я. Формування системи управління якістю підприємств жит-

лово-комунального господарства на засадах гармонізації інтересів зацікавлених сто-
рін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Іванків Ольга Ярославівна ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. 

ун-т бізнесу та права", [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-5626 А] 
 УДК 658.15:332.8 

7126. Ілюхін О. О. Корпоративне управління капіталом промислових підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Ілюхін Олексій Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. 

держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5631 А] УДК 658.15 

7127. Касьян З. Е. Формування та реалізація інноваційної стратегії промисло-

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

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Касьян Зоряна Едуардівна ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19. — 100 пр. — [2012-6492 А] УДК 658.589:334.716 

7128. Кітченко О. М. Оцінювання та використання потенціалу енергозбере-

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

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кітченко Олена Миколаївна ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7265 А] УДК 658.26:62 

7129. Комаренко І. С. Оцінка конкурентоздатності зернопереробних підприємств 

харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Комаренко Ірина Сергіївна ; Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Х., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-5657 А] 

 УДК 658.821:664.6/.7 
7130. Коровіна О. В. Управління життєвим циклом підприємств в контексті 

технологічних інновацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коровіна Олена Володимирівна ; Херсон. 

нац. техн. ун-т. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2012-4303 А] УДК 658.589 
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7131. Кравчук О. В. Організаційно-економічне забезпечення проектного інвес-

тування в оновлення залізничних вантажних вагонів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Кравчук 

Олександр Володимирович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2012. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6513 А] 
 УДК 658.152:656.2 

7132. Кришан О. Ф. Організаційно-економічний механізм прийняття інвести-

ційних рішень на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кришан Олек-
сій Федорович ; Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2012. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (31 назва). — 140 пр. — [2012-4019 А] 

 УДК 658.152:621 

7133. Кульга О. О. Механізм управління інноваційним потенціалом металур-

гійного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кульга Олександр Олександрович ; До-

нец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2012-7571 А] УДК 658.589:669 

7134. Кунченко О. В. Формування організаційно-економічного механізму 
впровадження лізингу на вуглевидобувних підприємствах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кунченко 

Олександр Валерійович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Донбас. держ. 

техн. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 
100 пр. — [2012-6223 А] УДК 658.713:622.33 

7135. Літвінова В. О. Механізм обґрунтування ефективних шляхів підвищення 

конкурентоспроможності продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Літвінова Вікторія Олександ-

рівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 
— 100 пр. — [2012-5024 А] УДК 658.821 

7136. Логвиненко Ю. Л. Рейтингування діяльності промислових підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Логвиненко Юлія Леонідівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2012. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (25 назв). — 

100 пр. — [2012-4517 А] УДК 658.1:005.52 

7137. Лозюк В. М. Оптимізація асортиментного портфеля торговельного підп-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Лозюк Віолетта Миколаївна ; Донец. нац. ун-т економі-
ки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [ПВНЗ "Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т"]. 

— Донецьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-6534 А] УДК 658.628 

7138. Макарова Г. С. Оцінка економічного потенціалу будівельного підприємст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Макарова Ганна Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придні-

пров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2012-7583 А] УДК 658:69 
7139. Малахов В. А. Збалансованість та узгодженість руху товарних та фінан-

сових потоків промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Малахов Валерій 

Андрійович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5052 А] УДК 658.62+658.15 
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7140. Марченко Н. А. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Марченко Наталія Андріївна ; Чернігів. 

держ. ін-т економіки і упр. — Чернігів, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 150 пр. — [2012-6265 А] УДК 658.152:334.716 

7141. Мацкевич Ю. І. Механізм формування фінансової стратегії металургій-

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

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мацкевич Юлія Іванівна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — [2012-6270 А] УДК 658.15:669 

7142. Мельничук Л. М. Механізми зниження енерговитрат енергопостачаль-

них та агропереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Мельничук Людмила Ми-

хайлівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, 

[М-во освіти і науки, молоді та спорту України]. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-7026 А] УДК 658.261 

7143. Мішин А. О. Механізми управління робочим капіталом підприємства : 

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

та упр. п-вами" / Мішин Антон Олександрович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4352 А] 

 УДК 658.15:330.142 

7144. Мостова А. Д. Логістичні аспекти розвитку сільськогосподарських підп-

риємств з виробництва зернових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мостова Анастасія 

Дмитрівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-5758 А] УДК 658.7:631.155.1 

7145. Мулярчук Л. М. Активізація діяльності підприємств торгово-побутового 

сервісу в умовах сільської місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мулярчук Лариса Михайлів-

на ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4310 А] УДК 658.5 

7146. Наконечна Т. В. Обслуговування споживачів продукції промислових пі-

дприємств дрібносерійного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Наконечна Таїсія Воло-

димирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2012-4538 А] УДК 658.818 

7147. Непочатенко О. А. Механізми забезпечення економічної ефективності 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Непочатенко Олександр 

Анатолійович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аг-

рар. політики та продовольства України]. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5114 А] УДК 658.14:631.11 

7148. Окунєва О. В. Внутрішній маркетинг підприємства : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / 

Окунєва Ольга Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва-

дима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-6574 А] УДК 658.8 
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7149. Павленчик Н. Ф. Створення та функціонування кооперативів в контексті 

економічного простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Павленчик Надія Федорівна ; Приват. 

вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-5144 А] УДК 658.114.7 

7150. Павлова О. С. Підвищення інвестиційної привабливості підприємств ви-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Павлова Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т пробл. 

ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-5146 А] УДК 658.152:663.2 

7151. Паславська В. В. Підвищення ефективності використання основних ви-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Паславська Вікторія Володимирів-

на ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — [2012-7616 А] УДК 658.15 

7152. Перевознюк В. В. Формування та використання фінансових ресурсів пі-

дприємств водопостачання та водовідведення : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Віталіна Вікторівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 130 пр. — [2012-7617 А] УДК 658.14/.17:628 

7153. Пехтєрева В. В. Управління економічною ефективністю інженерно-тех-

нічного забезпечення промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пехтєрева 

Вікторія Вікторівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл. — Біблі-

огр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7319 А] УДК 658.15 

7154. Побережна Н. М. Управління ефективністю використання виробничого 

потенціалу машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Побережна Наталія 

Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2012-7322 А] 

 УДК 658:330.341.1:621 

7155. Погоріла І. І. Оптимізація джерел відтворення основних засобів на про-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Погоріла Інна Іванівна ; Класич. приват. 

ун-т, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (16 назв). — 150 пр. — [2012-7620 А] УДК 658.27-027.36 

7156. Помірча О. М. Оцінка впливу інновацій на економічні показники діяль-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Помірча Олена Миколаївна ; Хмельниц. 

нац. ун-т. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-7622 А] УДК 658.589 

7157. Попова Н. М. Діагностика гармонійності управлінської діяльності на пі-

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

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Попова Наталія Миколаївна ; Класич. приват. 

ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5193 А] УДК 658:005.3 

7158. Прицюк Л. А. Організаційно-економічний механізм функціонування пі-

дприємств-посередників на спеціалізованому ринку : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прицюк Лю-

дмила Анатоліївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — 

Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-2882 А] УДК 658.6:629.33:339.178 

7159. Романишин М. І. Забезпечення економічної стабільності підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Романишин Марія Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2012. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (24 назви). — 100 пр. — [2012-

7635 А] УДК 658.14 

7160. Руденко В. В. Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств : 

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

фінанси і кредит" / Руденко Вікторія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-5858 А] УДК 658.152(477) 

7161. Рябенька М. О. Відтворення основних засобів підприємств спиртопро-

дуктового підкомплексу АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рябенька Марина Олександрівна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва. — 

Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-5861 А] УДК 658.27:663.52 

7162. Савич О. П. Маркетинг автозапчастин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Савич Олек-

сандр Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 

— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4377 А]

 УДК 658.8:629.33.022 

7163. Скалюк Р. В. Економічний механізм управління фінансовими результа-

тами господарської діяльності промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Скалюк 

Руслана Віталіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2012-4386 А] УДК 658.15:621 

7164. Слюсаренко В. Є. Розвиток і підтримка неприбуткових громадських ор-

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

"Економіка та упр. п-вами " / Слюсаренко Вікторія Євгенівна ; Приват. вищ. навч. 

закл. "Львів. ун-т бізнесу та права", [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5281 А] 

 УДК 658:334.724 

7165. Сотнікова К. В. Використання та управління економічним потенціалом 

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Сотнікова Катерина Віталіївна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [ПВНЗ "Донец. ун-т економіки та 

права"]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 120 пр. — [2012-6681 А] УДК 658.5:621 

7166. Співак С. М. Організаційно-економічний механізм підвищення ефектив-

ності використання внутрішніх інвестицій : (на прикл. п-в буд. галузі) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Співак Сергій Михайлович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2012-7108 А]

 УДК 658.152:69 
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7167. Сухоребська О. Я. Оцінювання та контролювання діяльності венчурних 

організацій в промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сухоребська Оксана Ярославівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-7664 А] УДК 658.152 

7168. Тарасова Г. О. Формування стратегії виведення венчурного капіталу з 

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

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тарасова Ганна Олек-

сандрівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2012. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2012-5915 А] УДК 658.14 

7169. Тахтаулова Н. О. Організація валідаційної діяльності на фармацевтич-

ному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Тахтаулова Наталя 

Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7349 А] 

 УДК 658.56:615 

7170. Тимошенко Н. Ю. Інтелектуальний потенціал інноваційно активних під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Тимошенко Наталія Юріївна ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2012-6341 А] УДК 658.589 

7171. Ткачова Н. П. Формування конкурентних переваг продукції машинобу-

дівних підприємств на засадах бенчмаркінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ткачова Надія Пет-

рівна ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-5338 А] 

 УДК 658.821:621 

7172. Труш Ю. Л. Організаційно-економічні засади управління якістю продук-

ції на підприємствах хлібопекарської галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Труш Юлія Леонідівна ; 

Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

120 пр. — [2012-5347 А] УДК 658.562:664.6 

7173. Усова Г. В. Реінжиніринг виробничих процесів промислового підприємст-

ва на основі бенчмаркінгу та аутсорсингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Усова Ганна Володи-

мирівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2012. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2012-4107 А] УДК 658.5 

7174. Устинов Є. О. Рефлексивне управління в системі освоєння нових ринків 

збуту промислової продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Устинов Єгор Олександрович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Харків. нац. ун-т внутр. справ 

України]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (9 назв). — 120 пр. — [2012-5354 А] УДК 658.8 

7175. Файзулаєва К. А. Організація маркетингового аудиту на промисловому 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Файзулаєва Каріна Алієвна ; Харків. нац. екон. ун-т. — 

Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4610 А]

 УДК 658.8:657.6 
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7176. Федишин І. Б. Інноваційний розвиток промислових підприємств в умо-
вах нестабільної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Федишин Ірина Богданівна ; 
Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6714 А] УДК 658.589 

7177. Хвостенко В. С. Формування стратегій фінансового розвитку підприємств 
промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Хвостенко Владислав Сергійович ; Харків. нац. екон. ун-т. — 
Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3905 А]
 УДК 658.15 

7178. Чабаненко І. Л. Удосконалення методів оптимізації витрат на металур-
гійних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чабаненко Ірина Леонідівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Маріу-
поль (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
150 пр. — [2012-7150 А] УДК 658.5:669 

7179. Чепець О. Г. Розвиток організаційно-економічного механізму діяльності 
підприємств агрохімічного сервісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чепець Ольга Григорівна ; 
М-во аграр. політики та продовольства України, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2012-4118 А] УДК 658:631.8 

7180. Черевань І. В. Розвиток лізингу як ефективної форми залучення інвес-
тицій в інноваційну сферу АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Черевань Ірина Вікторівна ; Черні-
гів. держ. технол. ун-т, [Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки 
ім. Г. М. Доброва НАН України]. — Чернігів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4625 А] УДК 658.91:338.436 

7181. Шашко В. О. Реорганізація виробничої інфраструктури промислового 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Шашко Вікторія Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Луганськ, 2012. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2012-5992 А] 

 УДК 658.5:334.716 
7182. Шелест Є. О. Механізм формування та використання експортного потен-

ціалу машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шелест Євгенія Олександ-
рівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5429 А] УДК 658:339.564:621(477) 

7183. Шерстюк Р. П. Інноваційні шляхи активізації природоохоронного про-
вайдингу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шерстюк Роман Петрович ; Тернопіл. 
нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2012-6009 А] УДК 658.589:658.567 

7184. Шерстюк С. В. Маркетингова стратегія розвитку садівництва : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Шерстюк Світлана Валеріївна ; М-во аграр. політики та продовольс-
тва України, Полтав. держ. аграр. акад., [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. 
— Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 150 пр. — 
[2012-4278 А] УДК 658.8:634 
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7185. Шифріна Н. І. Оцінка фінансового стану машинобудівного підприємст-
ва в умовах мінливого зовнішнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шифріна Надія 
Ігорівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2012-7185 А] УДК 658.15:621 

7186. Шумський А. В. Інноваційний розвиток агропромислового виробницт-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Шумський Анатолій Васильович ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17. — 130 пр. — [2012-4170 А] УДК 658.589:634.8 

7187. Шура Н. О. Удосконалення організаційно-економічного механізму відт-
ворення основних фондів промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шура Наталя 
Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т", [Нац. металург. акад. 
України]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (19 назв). — 100 пр. — [2012-4171 А] УДК 658.152 

659 Реклама. Інформаційна діяльність.  
Зв'язки з громадськістю. Паблік рилейшнз 

На ступінь доктора 

7188. Городенко Л. М. Мережева комунікація: теорії, моделі, технології : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 
"Теорія та історія соц. комунікацій" / Городенко Леся Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2356 А] УДК 659.3+004.9 

На ступінь кандидата 

7189. Тімонін К. О. Формування та ефективність використання бренду промис-
лового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тімонін Костянтин Олександрович ; Хар-
ків. нац. екон. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2012-5332 А] УДК 659.2:62 

66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi 

66.0 Хімічна технологія загалом 

На ступінь доктора 

7190. Авдєєва Л. Ю. Розробка промислових технологій виробництва ліпідних 
наноструктур і функціональних матеріалів на основі принципу дискретно-імпульс-
ного введення енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Авдєєва Леся Юріїв-
на ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2012. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—38 (32 назви). — 100 пр. — [2012-6401 А] УДК 66.047:547.915-022.513.2 

На ступінь кандидата 

7191. Гаргай Х. І. Герерофункціональні олігопероксиди на основі піромеліто-
вої кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 
"Хімія високомолекуляр. сполук" / Гаргай Христина Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. по-
літехніка". — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2012-4768 А] УДК 66.095.26:547.458 
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7192. Ляшенко А. В. Тепло- та масообмін у камері сумісних процесів сушіння 

та подрібнення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Ляшенко Андрій Во-

лодимирович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 1 10 пр. — [2012-6256 А] 

 УДК 66.047.021.3.021.4:631.333 

7193. Мосюк М. І. Гідродинаміка і тепломасообмін під час сушіння подрібне-

ної "енергетичної" верби в стаціонарному шарі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Мосюк 

Микола Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4048 А] УДК 66.047.7 

7194. Риндюк Д. В. Розробка методу визначення оптимальних конструктивно-

технологічних параметрів процесу гранулювання дисперсних матеріалів екструзією : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси 

та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Риндюк Дмитро Вікторович ; Нац. 

ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 110 пр. — [2012-5229 А] УДК 66.011.099.2 

7195. Симак Д. М. Фільтраційне сушіння дрібнодисперсних залізовмісних ма-

теріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 

"Процеси та обладн. хім. технології" / Симак Дмитро Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. 

— [2012-4084 А] УДК 66.047.5 

7196. Сінческул О. Л. Удосконалення технології каталізатора середньотемпе-

ратурної конверсії карбон (ІІ) оксиду водяною парою : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / 

Сінческул Олександр Леонідович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". 

— Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-5883 А]

 УДК 66.097.3 

7197. Солод М. І. Одержання асиметричних діестерів адипінової кислоти : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія 

продуктів органіч. синтезу" / Солод Микола Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехні-

ка". — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-5893 А] УДК 66.095.13:66.097 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

7198. Бердо Р. В. Технологія сумісного виробництва нітратної кислоти та ніт-

рату кальцію тетрагідрату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Бердо Ріта Валентинівна ; Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Х., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6058 А] 

 УДК 661.56.063.94:631.842 

7199. Смирнов О. О. Електрохімічний синтез "активного хлору" у виробницт-

ві концентрованих розчинів NaCIO : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Смирнов Олександр Олександро-

вич ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Біблі-

огр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2012-5286 А] УДК 661.13 
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7200. Тижбір Г. А. Статика та кінетика адсорбції речовин сорбентами, синте-

зованими на основі золи виносу ТЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Тижбір Галина 

Андріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5920 А] УДК 661.183.091 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

7201. Козлов Я. М. Підвищення ефективності процесів теплообміну та перет-
ворення сонячної енергії у теплову в полімерних сонячних колекторах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та 
пром. теплоенергетика" / Козлов Ярослав Миколайович ; Нац. металург. акад. Украї-
ни, [ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2012-4947 А] УДК 662.997 

7202. Присяжний Ю. В. Знесірчування та застосування кам'яного вугілля з се-
реднім ступенем метаморфізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Присяж-
ний Юрій Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5842 А]
 УДК 662.6/.7 

7203. Фідчунов О. Л. Дослідження та розробка удосконалених технологічних 
параметрів процесу виробництва коксу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріа-
лів" / Фідчунов Олексій Леонідович ; Держ. агентство України з упр. держ. корпорат. 
правами та майном, Держ. п-во "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)". — Х., 2012. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7359 А] 

 УДК 662.74 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

На ступінь доктора 

7204. Скопенко Н. С. Інтеграційна взаємодія підприємств харчової промисло-
вості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Скопенко Наталія Степанівна ; Нац. ун-т харч. техноло-
гій. — К., 2012. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38. — 130 пр. — [2012-6332 А]
 УДК 664(477) 

На ступінь кандидата 

7205. Миколів І. М. Інтенсифікація процесів харчових виробництв на основі 
взаємодії матеріальних та енергетичних потоків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та 
фармац. вир-в" / Миколів Іван Михайлович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2012-5735 А] 

 УДК 664.02/.05 
7206. Петрікей Р. В. Удосконалення процесу сатурації та розробка обладнання 

для насичення напоїв діоксидом вуглецю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. 
вир-в" / Петрікей Руслан Володимирович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 130 пр. — [2012-7317 А]
 УДК 663.057 
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663.2/.3 Виноробство 

На ступінь доктора 

7207. Чурсіна О. О. Розвиток наукових основ технології колоїдної стабілізації 

вин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Тех-

нологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / Чурсіна Ольга Олексіївна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта (АР Крим), 2012. 

— 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (73 назви). — 100 пр. — 

[2012-4137 А] УДК 663.256.1 

На ступінь кандидата 

7208. Гайдай І. В. Розробка технології плодово-ягідних алкогольних напоїв пі-

двищеної біологічної цінності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / Гайдай 

Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва 

аграр. політики України, Ін-т садівництва Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4761 А]

 УДК 663.35/.36.03 

663.5 Спиртогорілчане виробництво 

На ступінь кандидата 

7209. Горшунов Ю. В. Біотехнологія спиртового зброджування глюкозо-

фруктозних сиропів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Горшунов Юрій Володимирович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-4450 А] УДК 663.51:664.157 

7210. Олійник С. І. Удосконалення технології кондиціювання води для лікеро-

горілчаного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / Олійник Світла-

на Іванівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [ДНУ "Укр. НДІ спирту та біотехнології 

прод. продуктів" М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2012-5790 А] 

 УДК 663.5 

664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль. Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 

7211. Кондратюк Н. В. Технологія солодких страв з використанням капсульо-

ваних продуктів з пробіотичними мікроорганізмами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Кондратюк 

Наталія Вячеславівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 120 пр. — [2012-6194 А] 

 УДК 664.143/.149:579.222 

7212. Кушнір О. В. Розроблення ефективної технології пектину із коренепло-

дів цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / Кушнір Олена 

Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 120 пр. — [2012-6227 А] 

 УДК 664.29:633.41 
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7213. Романченко Н. М. Удосконалення технології очищення клеровки трос-

тинного цукру-сирцю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / Романченко На-

талія Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2012-7092 А] УДК 664.1.038 

7214. Шаповалова Н. П. Формування споживних властивостей пастильних 

кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознав. харч. продуктів" / Шапо-

валова Наталія Петрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-7706 А] УДК 664.144:641.1 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське  

виробництво 

На ступінь доктора 

7215. Гапонюк І. І. Науково-технічні основи високопродуктивних інновацій-

них технологій післязбиральної обробки зерна : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і 

комбікормів, олійн. і луб'ян. культур" / Гапонюк Ігор Іванович ; Нац. ун-т харч. тех-

нологій. — К., 2012. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (69 назв). — 150 пр. — 

[2012-4766 А] УДК 664.7 

На ступінь кандидата 

7216. Дементьєва Т. Ю. Інтенсифікація процесів тепловологопереносу при 

сушінні зернового матеріалу із застосуванням мікрохвильового електромагнітного 

поля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. 

теплофізика та пром. теплоенергетика" / Дементьєва Тамара Юріївна ; Одес. держ. 

акад. холоду. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2012-4456 А] УДК 664.723.047.3.086.2 

7217. Кравченко О. І. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з ви-

користанням дієтичних добавок із зародків пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопекар. продуктів, конди-

тер. виробів та харч. концентратів" / Кравченко Олена Іванівна ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 120 пр. — [2012-6968 А] УДК 664.66:664.71-11 

7218. Миколенко С. Ю. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з 

використанням плазмохімічно активованої води : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопекар. продуктів, конди-

тер. виробів та харч. концентратів" / Миколенко Світлана Юріївна ; Нац. ун-т харч. 

технологій, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, М-во аграр. політики та продовольства 

України]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 130 пр. — [2012-7028 А] УДК 664.6 

7219. Мукоїд Р. М. Удосконалення технології вівсяного солоду : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.05 "Технологія цукр. речовин 

та продуктів бродіння" / Мукоїд Роман Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 130 пр. — [2012-5109 А]

 УДК 664.785.8:663.433.5 

7220. Рак В. П. Удосконалення технології хліба з використанням хмелю : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Технологія 
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хлібопекар. продуктів, кондитер. виробів та харч. концентратів" / Рак Валентина 

Петрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 130 пр. — [2012-5215 А] УДК 664.64:663.423 

7221. Фурманова Ю. П. Технологія харчового продукту із зерна гречки : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.02 "Технологія 

зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, олійн. і луб'ян. культур" / Фурманова 

Юлія Петрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 130 пр. — [2012-5370 А] УДК 664.788 

7222. Хаустова Т. М. Технологія кулінарної продукції з крокетної маси на ос-

нові борошна пшеничного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Хаустова Тетяна Миколаївна ; Харків. 

держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(17 назв). — 120 пр. — [2012-5956 А] УДК 664.681:664.64.016.8 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 

7223. Хомич Г. П. Наукові основи технології переробки фруктово-ягідної 

дикорослої сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.18.13 "Технологія консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Хомич Галина Па-

насівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 27—32 (80 назв). — 100 пр. — [2012-7141 А] УДК 664.85:634.73/.74 

7224. Ялпачик В. Ф. Розвиток наукових основ енергозберігаючих технологій 

заморожування та низькотемпературного зберігання плодоовочевої сировини : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.13 "Технологія 

консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Ялпачик Володимир Федорович ; Одес. держ. 

акад. холоду, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 22—29 (82 назви). — 100 пр. — [2012-6024 А] УДК 664.8.037.012.3 

На ступінь кандидата 

7225. Агунова Л. В. Розробка технології м'ясних паштетів з функціональними 

інгредієнтами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.04 

"Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Агунова Лари-

са Володимирівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6801 А] УДК 664.934 

7226. Атанасова В. В. Розробка технології кулінарної продукції на основі пю-

реподібних мас із зерен сочевиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Атанасова Віта Вікторівна ; 

Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6725 А] УДК 664.849.011:635.658 

7227. Білоус В. І. Споживні властивості свіжих та малосольних огірків, отри-

маних низькотемпературним безрозсільним способом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознав. харч. продуктів" / Білоус 

Вікторія Іванівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 21 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6063 А] 

 УДК 664.843.036.58:635.63 

7228. Євчук Я. В. Удосконалення технології сушіння плодів глоду : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.13 "Технологія кон-

серв. і охолодж. харч. продуктів" / Євчук Яна Валеріївна ; Нац. ун-т харч. технологій, 
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[Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6141 А]

 УДК 664.8.047:634.17 
7229. Козлова С. Л. Технологія фаршевих швидкозаморожених напівфабрика-

тів підвищеної біологічної цінності з гідробіонтів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Козлова Світ-
лана Леонідівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-
тування України Кабінету Міністрів України]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2012-7681 А] УДК 664.8.037 

7230. Левківська Т. М. Удосконалення технології каротиновмісних добавок та 
консервованих продуктів з моркви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.18.13 "Технологія консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Лев-
ківська Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—20 (36 назв). — 120 пр. — [2012-6233 А] УДК 664.8:635.13 

7231. Шлапак Г. В. Розробка функціональних залізовмісних м'ясних продук-
тів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.04 "Техно-
логія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів / Шлапак Галина Все-
володівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2012. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-7188 А] УДК 664.8/.9:637.5.03 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

На ступінь кандидата 

7232. Капетула С. М. Кінетика екстрагування олії із насіння амаранту в мікро-
хвильовому полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 
"Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Капетула Світлана Михай-
лівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—16 (23 назви). — 100 пр. — [2012-6923 А] УДК 665.345.061 

7233. Плахтій Н. Л. Ідентифікація автомобільних бензинів за параметрами імі-
тансу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 
"Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Плахтій Назарій Львович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2012-5177 А] УДК 665.7.035:621.317.73 

7234. Стадник Р. В. Кінетика екстрагування олії з насіння амаранту гібриду 
(Amarantus hybridus) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Стадник Роман Васильович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(15 назв). — 100 пр. — [2012-5896 А] УДК 665.335.061.3 

7235. Юдіна В. В. Розроблення технологій отримання цинк- барійвмісного ди-
тіофосфату та моторної оливи до високофорсованих дизелів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і па-
лив.-мастил. матеріалів" / Юдіна Віта Василівна ; Нац. авіац. ун-т, [Держ. п-во "Укр. 
НДІ нафтоперероб. пром-сті" "МАСМА"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5461 А] УДК 665.765 

666 Скляна і керамічна промисловість.  
Промисловість в'яжучих. Цемент та бетон 

На ступінь доктора 

7236. Лаповська С. Д. Автоклавний газобетон з покращеними експлуатацій-
ними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
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[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Лаповська Світлана Давидівна ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт., [Держ. п-во "Укр. н.-д. і проект.-конструктор. ін-т буд. мате-
ріалів та виробів" М-ва регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України]. — К., 
2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (62 назви). — 100 пр. — [2012-7744 А]
 УДК 666.973.6 

7237. Федоренко О. Ю. Щільноспечена кераміка поліфункціонального приз-

начення з пониженою температурою синтезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Фе-

доренко Олена Юріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—33 (63 назви). — 100 пр. — [2012-5360 А] 

 УДК 666.63 

На ступінь кандидата 

7238. Дюжилова Н. О. Автоклавний газобетон, модифікований супутніми 

продуктами феросплавних виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Дюжилова Наталія 

Олександрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 120 пр. — [2012-4213 А] УДК 666.973.6 

7239. Кіракевич І. І. Суперпластифіковані цементуючі системи для самоущіль-

нювальних бетонів з швидким наростанням міцності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Кіракевич 

Ірина Ільківна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-6932 А] УДК 666.971 

7240. Круць Т. М. Портландцемент композиційний з підвищеним вмістом луж-

них оксидів та волокнистоциментні вироби на його основі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Круць 

Тарас Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6975 А] 

 УДК 666.942:691.328.5 

7241. Лащівський В. В. Жаростійкі золошлакобетони на основі сухих модифі-

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

05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Лащівський Василь Васильович ; Одес. держ. 

акад. буд-ва та архіт., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Одеса, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4026 А] 

 УДК 666.97 

7242. Логвиненко Д. М. Розробка та дослідження методів інтенсифікації про-

цесів сушіння та випалювання керамічної цегли : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенерге-

тика" / Логвиненко Дмитро Михайлович ; НАН України, Ін-т газу. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5699 А] 

 УДК 666.3.046.4 

7243. Мокрицька В. К. Високовогнетривкі бетони на основі цементів, які міс-

тять алюмінати, силікати та цирконати барію : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Мо-

крицька Вікторія Костянтинівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. 

нац. акад. міськ. буд-ва]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2012-5098 А] УДК 666.946 

7244. Рудченко Д. Г. Газобетон автоклавного твердіння з підвищеним коефі-

цієнтом конструктивної якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Рудченко Дмитро Геннадійович ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7685 А] УДК 666.973.6 
7245. Сербенюк Т. Б. Закономірності формування структури керамічного ма-

теріалу на основі AIN-SiC з заданими функціональними властивостями електротех-
нічного та конструкційного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Сербенюк Тетяна Богданівна ; 
НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2012. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6328 А] УДК 666.3/.7 

7246. Чопенко Н. С. Технологія художніх великогабаритних керамічних виробів 
з використанням глин Опішнянського родовища : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / 
Чопенко Ніна Семенівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6353 А] 

 УДК 666.3-121:544.022.822 

667 Лакофарбова промисловість 

На ступінь кандидата 

7247. Мороз К. М. Розробка дисперснонаповнених модифікованих епоксиком-
позитів для збільшення ресурсу експлуатації технологічного устаткування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавст-
во" / Мороз Костянтин Михайлович ; Херсон. держ. мор. акад., [Тернопіл. нац. техн. 
ун-т ім. Івана Пулюя]. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 110 пр. — [2012-6555 А] УДК 667.64:678.026 

669 Металургія. Метали та сплави 

На ступінь доктора 

7248. Артюх В. Г. Розвиток теоретичних основ і практика захисту металургій-
них машин від поломок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.05.08 "Машини для металург. вир-ва" / Артюх Віктор Геннадійович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. 
техн. ун-т"]. — Донецьк, 2012. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (61 назва). 
— 100 пр. — [2012-5496 А] УДК 669.02 

7249. Скрипник С. В. Розвиток наукових і технологічних основ одержання ве-
ликогабаритних литих електрошлакових заготовок для газового турбінобудування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія 
чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Скрипник Сергій Вадимович ; НАН України, 
Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. 
— К., 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—40 (28 назв). — 140 пр. — 
[2012-7650 А] УДК 669.187.56 

На ступінь кандидата 

7250. Ахмед Абд Ель-Карим Ахмед Мохаммед. Фізико-хімічний аналіз роз-
поділу компонентів між фазами при прямому легуванні з метою підвищення ефектив-
ності та забезпечення заданих властивостей продукту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та 
сплавів" / Ахмед Абд Ель-Карим Ахмед Мохаммед ; Нац. металург. акад. України. — 
Дніпропетровськ, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. 
— [2012-6406 А] УДК 669.15-194 
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7251. Буніна Л. М. Підвищення конструктивної міцності низьколегованої сталі 

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

05.02.01 "Матеріалознавство" / Буніна Людмила Миколаївна ; Запоріз. нац. техн. ун-т. 

— Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-4724 А] УДК 669.15:621.735 
7252. Валуйська К. О. Структура та фізико-механічні властивості сплавів сис-

тем Ti-Si-X з додатковим інтерметалідним зміцненням : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. мета-

лів" / Валуйська Катерина Олександрівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Кур-
дюмова, [Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича]. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-5541 А] УДК 669.295.056 

7253. Іосилевич О. С. Напружено-деформований стан кожухів доменних пе-

чей великого об'єму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Іосилевич Олена Савеліївна ; 
Відкрите AТ "Укр. н.-д. та проект. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановсько-

го". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-4888 А] УДК 669.162.2 

7254. Коваленко Т. О. Підвищення механічних властивостей субмікрокриста-
лічних титанових сплавів при деформаційній і термічній обробках : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.01 "Металознав. та терміч. 

оброб. металів" / Коваленко Тамара Олександрівна ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запо-

ріжжя, 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4937 А]
 УДК 669.295.018-026.56 

7255. Кузнецов Д. Ю. Розвиток теорії розподілу кремнію між металом і шла-

ком та вдосконалення технології виробництва малокременистих сталей в агрегаті 

ківш-піч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 

"Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Кузнецов Денис Юрійович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — До-

нецьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-6976 А] УДК 669.14.018.26 

7256. Лобачова Г. Г. Поверхневе зміцнення сплавів заліза електроіскровим ле-
гуванням цирконієм, титаном, хромом та хіміко-термічною обробкою : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. 

оброб. металів" / Лобачова Галина Геннадіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. полі-

техн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2012-6243 А] УДК 669.1.017 
7257. Матвієнко Л. Ф. Механізми впливу домішок на субструктуру і механіч-

ні властивості монокристалів молібдену та вольфраму : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Матвієнко 

Леонід Федорович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6268 А] 

 УДК 669.018.45 

7258. Ситник О. В. Уніфікований метод визначення тиску розпирання вугілля 

та вугільних шихт у процесі коксування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріа-

лів" / Ситник Олексій Володимирович ; Держ. агентство України з упр. держ. корпо-

рат. правами та майном, Держ. п-во "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т". — Х., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5269 А] 

 УДК 669.162.16 
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7259. Труш В. С. Підвищення ресурсу тонкостінних виробів з α- та псевдо-α —

сплавів титану твердорозчинним зміцненням поверхневого шару : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Труш 

Василь Степанович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2012. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2012-7759 А] 
 УДК 669.295:621.785 

7260. Франчік Н. В. Комбінована лазерна та хіміко-термічна обробка сплавів 

заліза 3 Cr та Ti в реакційних насичувальних середовищах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. мета-
лів" / Франчік Наталія Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-6720 А] УДК 669.018.4 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла.  

Легка промисловість загалом 

На ступінь доктора 

7261. Лесовой Л. В. Методологічні засади нормування та підвищення точності 
вимірювання витрати і кількості плинного енергоносія методом змінного перепаду 

тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.01 

"Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Лесовой Леонід Васильович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 
(62 назви). — 100 пр. — [2012-6996 А] УДК 681.121 

7262. Мокроусова О. Р. Наукові основи формування структури шкіри модифі-

кованими високодисперсними мінералами в післядубильних процесах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. 

виробів і хутра" / Мокроусова Олена Романівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизай-
ну. — К., 2012. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (56 назв). — 

100 пр. — [2012-5099 А] УДК 675.026.2 

7263. Пелик Л. В. Розвиток наукових основ проектування фільтрувальних 

текстильних матеріалів для пилогазоочисних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і 

трикотаж. виробів" / Пелик Леся Василівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Львів. комерц. 

акад., Центр. спілка спожив. т-в України]. — Херсон, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 34—37 (35 назв). — 100 пр. — [2012-5156 А] УДК 677.07:66.067.123.2 
7264. Савченко І. О. Поліфункціональні полімери та їх комплекси в оптоелект-

роніці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хі-

мія високомолекуляр. сполук" / Савченко Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (65 назв). — 

100 пр. — [2012-5247 А] УДК 678-19 

На ступінь кандидата 

7265. Андрущак Н. А. Розробка методів та засобів визначення показників за-
ломлення оптоелектронних елементів у діапазоні довжин хвиль 400 нм+10 мм : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.20 "Оптоелектрон. 

системи" / Андрущак Назарій Анатолійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7402 А]
 УДК 681.787.2 

7266. Бернацек В. В. Удосконалення технології та устаткування для каширу-

вання мікрогофрокартону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Бернацек Володимир Владисла-

вович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-6813 А] УДК 676.273.056.72 

7267. Бугрим М. В. Синтез, властивості та застосування борвмісних олігоете-

ро- і олігоестероспиртів : автореф. дис. на здобуття [наук.] ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Бугрим Марина Вадимівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. 

— [2012-5532 А] УДК 678.6.09 

7268. Винничук А. Г. Вдосконалення методу вимірювання витрати газу з ви-

користанням торцевих звужувальних пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. вели-

чин" / Винничук Анна Григорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-Франків. 

нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(33 назви). — 100 пр. — [2012-6840 А] УДК 681.122 

7269. Вовк Р. Б. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень для за-

побігання нештатних ситуацій в процесі буріння свердловин : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керу-

вання" / Вовк Роман Богданович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — 

Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2012-4746 А] УДК 681.518:622.248 

7270. Зігунов О. М. Підсистема технологічного моніторингу в системах 

управління складними технологічними комплексами харчових виробництв : (на 

прикл. дифуз. від-ня цукр. з-ду) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Зігунов Олександр Ми-

хайлович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 130 пр. — [2012-6906 А] УДК 681.51:664.1 

7271. Князєв О. В. Удосконалення технологічних процесів механічної обробки 

стебел трести льону олійного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, 

олійн. і луб'ян. культур" / Князєв Олександр Володимирович ; Херсон. нац. техн. ун-т. 

— Херсон, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-4931 А] УДК 677.11.021.1 

7272. Кондратюк Л. М. Удосконалення технології фарбування активними барв-

никами шляхом хімічної інтенсифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. 

виробів" / Кондратюк Людмила Миколаївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 

2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). — 120 пр. — [2012-6508 А]

 УДК 677.027.43 

7273. Кузнецова О. Г. Удосконалення технології промивки вовняного волок-

на : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Тех-

нологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Кузнецова Олена Геннадіїв-

на ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-6519 А] УДК 677.021.125.52 

7274. Лугова Г. О. Епоксидні полімери і епоксидно-силоксанові композити, 

отверднені ізо-метилтетрагідрофталевим ангідридом у присутності ацетилацетонатів 

металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 

"Хімія високомолекуляр. сполук" / Лугова Ганна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. 
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закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7747 А] 

 УДК 678.686.019 

7275. Марчук А. Р. Удосконалення систем подачі та натягу ниток основи ва-

жільно-ваговими компенсаторами на основов'язальних машинах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.10 "Машини лег. пром-сті" / 

Марчук Андрій Ростиславович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Хмельниц. 

нац. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-6266 А] УДК 677.055.6 

7276. Матвіїшин П. В. Підвищення зносостійкості вузла пластикації термоп-

ластавтоматів при переробці наповнених полімерів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Матвії-

шин Петро Володимирович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5066 А]

 УДК 678.5.057:621.785.53 

7277. Матвійчук С. С. Удосконалення процесу проектування чоловічих шта-

нів з урахуванням показників технологічності конструкції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, 

швейн. і трикотаж. виробів" / Матвійчук Світлана Салманівна ; Хмельниц. нац. ун-т. 

— Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-5728 А] УДК 687.112.4.016 

7278. Мостика К. В. Формування властивостей водонепроникних паперових 

пакувальних матеріалів для кондитерських виробів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознав. харч. продуктів" / Мостика 

Костянтин Вікторович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-7598 А] 

 УДК 676.24:664.68 

7279. Новак Д. С. Розробка технології одержання струмопровідних поліолефі-

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

05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Новак Дмитро Сергійович ; 

Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2012-6569 А] УДК 678.029 

7280. Омецинська Н. В. Підвищення пропускної спроможності волоконно-

оптичних лінійних трактів на одномодових світловодах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / Омецин-

ська Наталія Вячеславівна ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2012. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5796 А] 

 УДК 681.7.068.4 

7281. Онушко В. В. Метод і оптико-електронний засіб вимірювального конт-

ролю вологості природного газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / 

Онушко Василь Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-5800 А]

 УДК 681.121.4 

7282. Павлов А. В. Технологія побудови регресійних моделей на основі ітера-

ційного алгоритму з рекурентними обчисленнями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Павлов Андрій Во-
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лодимирович ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6585 А] 

 УДК 681.5.015 

7283. Погребняк І. Ф. Методи та моделі багатокритеріальної оптимізації 

управління виробничими об'єктами в умовах невизначеності : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Погреб-

няк Інна Федорівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2012. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 100 пр. — [2012-5829 А] УДК 681.518 

7284. Рожнова Т. Г. Вдосконалення методів та засобів для вимірювання тиску 

в аеродинамічних об'єктах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Рожнова Тетяна 

Григорівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Хар-

ків. авіац. ін-т"]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-5231 А] УДК 681.2:531.787 

7285. Рудак С. М. Інформаційно-вимірювальна система витрати газу за оцін-

ками ентропії шумів завихреного потоку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

пан Миколайович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Приват. вищ. навч. закл. "Галиц. ака-

демія"]. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2012-7637 А] УДК 681.586 

7286. Скідан В. В. Розробка процесу проектування колодок та взуття на основі 

гармонійних антропоморфологічних характеристик стоп : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і 

хутра" / Скідан Владислава Валентинівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — 

К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 112 пр. — [2012-5275 А]

 УДК 685.34.021.3 

7287. Толмачев В. С. Удосконалення методів контролю якості лляного волок-

на на основі сенсорного аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, 

олійн. і луб'ян. культур" / Толмачев Володимир Сергійович ; Херсон. нац. техн. ун-т. 

— Херсон, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — [2012-7753 А]

 УДК 677.11.017 

7288. Чередникова О. Ю. Математичні моделі аерогазодинамічних процесів 

та алгоритми безпечного керування вентиляцією видобувних дільниць вугільних 

шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 

"Автоматизація процесів керування" / Чередникова Ольга Юріївна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 120 пр. — [2012-7699 А] УДК 681.5:622.451 

7289. Шаран Т. Г. Удосконалення виготовлення спецодягу з підвищеними за-

хисними властивостями для робітників металообробних цехів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, 

швейн. і трикотаж. виробів" / Шаран Тетяна Григорівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — 

Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. 

— [2012-5990 А] УДК 687.175 

7290. Шовкомуд О. В. Удосконалення технології приготування трести шляхом 

оптимізації процесу обертання стрічок льону : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і 
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комбікормів, олійн. і луб'ян. культур" / Шовкомуд Олександр Володимирович ; 

Херсон. нац. техн. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Херсон, 2012. — 23 с. : іл. — Біблі-

огр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2012-5447 А] УДК 677.021.1 

7291. Щупак І. В. Удосконалення методів контролю технічного стану газопе-

рекачувального агрегату на засадах штучного інтелекту : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визна-

чення складу речовин" / Щупак Ігор Володимирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 

нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). 

— 120 пр. — [2012-4179 А] УДК 681.518.5 

7292. Юрчевський Є. В. Електрофлюїдний метод і пристрій контролю в'язкос-

ті діелектричних рідин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Юр-

чевський Євген Володимирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. 

ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-5467 А] 

 УДК 681.2.08:532.5 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь доктора 

7293. Тонкачеєв Г. М. Функціонально-модульна система формування комплек-

тів будівельної оснастки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Тонкачеєв Геннадій Ми-

колайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (57 назв). — 100 пр. — [2012-7691 А] УДК 69.056.55 

7294. Чуб О. А. Ефективні технології відновлення та будівництва залізобетон-

них споруд з високоморозостійким поверхневим шаром бетону : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та 

цивіл. буд-ва" / Чуб Олександр Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. 

держ. акад. буд-ва та архіт.", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Дніпропетровськ, 2012. — 

37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (34 назви). — 100 пр. — 

[2012-5984 А] УДК 693.5:666.972.53 

На ступінь кандидата 

7295. Адамов А. Ю. Властивості і технологія газобетону, модифікованого залі-

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

05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Адамов Артур Юсупович ; Нац. акад. приро-

доохорон. та курорт. буд-ва, [Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т"]. — Сім-

ферополь, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 82 пр. — 

[2012-5486 А] УДК 691.32 

7296. Бобраков А. А. Удосконалення логістичних рішень ресурсно-календар-

ного забезпечення перебудови будівель та споруд виробничого призначення : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та 

орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Бобраков Анатолій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архіт. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-6747 А] УДК 69.057:658.5 
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7297. Верба В. Б. Анкерування сталевої арматури в безавтоклавному пінобето-

ні за рахунок зчеплення та пластинкових анкерів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Верба Володимир Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6431 А] 
 УДК 691.328.1 

7298. Жиленко О. Б. Раціональне посилення об'єктів культурної спадщини у 

сейсмічних районах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Жиленко Оксана Борисівна ; 
Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16, 18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4853 А]

 УДК 69.059.3:624.042.7 

7299. Качоманова М. П. Наповнені епоксиполімерні матеріали низькотемпе-

ратурного твердіння з покращеними технологічними та експлуатаційними характе-
ристиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 

"Буд. матеріали і вироби" / Качоманова Марія Павлівна ; Укр. держ. акад. залізн. 

трансп., [Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт.]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6929 А] УДК 691.34 
7300. Ленда Г. В. Міцність і раціональні параметри несучих елементів висячих 

систем підвищеної жорсткості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Ленда Ганна Валеріївна ; Відкрите АТ "Укр. 

н.-д. та проект. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського". — К., 2012. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5012 А] 

 УДК 69.04:624.071 

7301. Лорк Аліреза. Інтегрована система організацій будівельного комплексу 

в умовах Близького Сходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Лорк Аліреза ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-7003 А] УДК 69(5-15) 

7302. Максим'юк Ю. В. В'язкопружнопластичне деформування і руйнування 

вісесиметричних та плоско-деформованих тіл з урахуванням геометричної неліній-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 

"Буд. механіка" / Максим'юк Юрій Всеволодович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-5050 А]

 УДК 69.04 

7303. Ожищенко О. А. Швидкотверднучі сухі будівельні суміші на основі 
в'яжучих етрингітового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Ожищенко Ольга Андріївна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-4551 А]
 УДК 691.53 

7304. Романенко О. В. Особливошвидкотверднучий безпропарювальний бетон 

для виготовлення залізобетонних шпал без тепловологісної обробки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та виро-
би" / Романенко Олександр Валерійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 

2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-6632 А] УДК 691.32 

7305. Савйовський А. В. Розробка організаційно-технологічних рішень модер-

нізації теплоізоляції дахів існуючих цивільних будівель : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. 

буд-ва" / Савйовський Артем Володимирович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — 

Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-6644 А] УДК 692.415:699.866 
7306. Салія М. Г. Гідроізоляційне покриття на цементній основі підвищеної 

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

05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Салія Медея Гурамівна ; Укр. держ. акад. за-

лізн. трансп., [Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт.]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6649 А] УДК 691.3:666.972.52 

7307. Шевчук Г. П. Підсилення фундаментів існуючих будівель монолітною 

залізобетонною плитою із криволінійною підошвою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи та фундаменти" / Шевчук Григо-
рій Петрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5425 А] УДК 69.059.32 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.0 Теорія та філософія мистецтва 

На ступінь кандидата 
7308. Коваль Л. М. Принципи формування дизайну предметно-просторового 

середовища засобами LED-технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Коваль Лідія Михайлівна ; Харків. держ. 
акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. 

— [2012-6502 А] УДК 7.05:621.385 

7309. Откович Т. М. Іконостас церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря 

Скит Манявський (Богородчанський іконостас). Культурологічний контекст : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія й 
історія культури" / Откович Тарас Мирославович ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикар-

пат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. акад. мистецтв]. — Івано-Фран-

ківськ, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (13 назв). — 150 пр. — [2012-4555 А]

 УДК 7.046.3:271.2(477.83-25) 
7310. Поліха Л. Я. Дизайн періодичних видань Закарпаття 1919—1944 рр.: 

формотворчі та стилістичні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Поліха Леся Ярославівна ; Харків. 

держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2012-6602 А] УДК 7.012:070(477.87)"1919/1944" 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь кандидата 

7311. Зигун А. Ю. Формування загальноміської системи з видалення твердих 

побутових відходів : (на прикл. м. Полтава) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.20 "Містобудування та терит. планув." / Зигун Аліна 

Юріївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2012. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6905 А] 

 УДК 711.4:628.4.032](477.53-25) 
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7312. Ільченко Д. М. Принципи формування систем озеленення міст Донбасу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.04 "Містобуду-
вання та ландшафт. архіт." / Ільченко Дар'я Миколаївна ; Полтав. нац. техн. ун-т 
ім. Юрія Кондратюка, [Нац. авіац. ун-т]. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6918 А] УДК 712.2(477.61/.62-21) 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

7313. Бєлявська О. Ю. Особливості образно-стильового розвитку архітектури 
Полтави 1920—1962 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : 
[спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Бєлявська Оксана Юріїв-
на ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архіт., [Полтав. нац. 
техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — К., 2012. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Біблі-
огр.: с. 22—23 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4418 А] УДК 72.036.012(477.53-25) 

7314. Калиновська І. М. Інтер'єри громадських будівель кінця ХІХ—ХХ сто-
літь на прикладі Івано-Франківщини: культурологічний аспект : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія куль-
тури" / Калиновська Ірина Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 
(4 назви). — 100 пр. — [2012-7257 А] УДК 728.1.012(477.86)"18/19" 

7315. Костюк Д. В. Архітектурно-мистецькі комплекси маєтків ХVІІІ—ХІХ сто-
літь на території Хмельницької області : (типол., конструктив., стил. особливості) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Тео-
рія й історія культури" / Костюк Денис Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 
Огієнка]. — Івано-Франківськ, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 
100 пр. — [2012-7270 А] УДК 72.03(477.43)"17/18" 

7316. Кравченко О. М. Монастирі Північно-Західної Слобожанщини середини 
ХVІІ—ХVІІІ ст. як об'єкти культурної спадщини : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'яткознав." / Кравченко 
Олександр Миколайович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та куль-
тури, Центр пам'яткознав. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2012-6208 А] УДК 726:27-523.6](477.52)"16/17" 

7317. Проляка Т. О. Принципи формування архітектурного середовища над-
земних пасажирських об'єктів міського рейкового транспорту : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток 
архіт." / Проляка Тетяна Олександрівна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіїв-
ка (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 120 пр. — 
[2012-7627 А] УДК 725.1.01:656.2 

7318. Торкаман Ахмад. Архітектурно-планувальна організація чарункових 
торговельних комплексів у містах Ірану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель та споруд" / Торкаман Ахмад ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5933 А] УДК 725.2.012(55-21) 

7319. Чижмак Д. А. Принципи архітектурно-планувальної організації екологіч-
них висотних адміністративних будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Чижмак Дар'я Анатоліївна ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва та архіт. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5981 А] УДК 725.1.012.1 
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73/76 Образотворче мистецтво.  

Декоративно-прикладне мистецтво 

На ступінь кандидата 

7320. Бітаєва О. В. Історичний живопис як феномен польської культури: 

досвід другої половини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Бітаєва Оксана Валеріїв-

на ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4697 А] УДК 75(438)"18" 

7321. Віштаченко В. А. Український авангардний живопис: проблеми інспіра-

цій : (за матеріалами творчості О. Грена) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Віштаченко Вік-

торія Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-

ника", [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Івано-Франківськ, 2012. — 15 с. 

— Бібліогр.: с. 11—13 (12 назв). — 120 пр. — [2012-4742 А] УДК 75.03(477.43) 

7322. Гілязова Н. М. Художні вітражі в громадських і житлових приміщеннях 

Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.06 "Декорат. і приклад. мистецтво" / 

Гілязова Наталія Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(5 назв). — 100 пр. — [2012-4778 А] УДК 748.5:[725+728]](477.86)"19/20" 

7323. Давиденко І. П. Конструювання поверхонь просторових форм методом 

рухомого симплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Давиденко Іван Петрович ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Донбас. 

нац. акад. буд-ва та архіт.]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2012. — 23 с. : іл. — Біблі-

огр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2012-6854 А] УДК 744.4+004.92 

7324. Катріченко С. В. Принципи та прийоми використання керамічних оброб-

них матеріалів в дизайні інтер'єру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Катріченко Світлана Василівна ; Харків. 

держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2012. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-6928 А] УДК 747.738.3 

7325. Майстренко-Вакуленко Ю. В. Передумови і тенденції розвитку україн-

ського станкового рисунка (кінець ХVІІ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецт-

во" / Майстренко-Вакуленко Юлія Вячеславівна ; М-во культури України, Нац. акад. 

образотвор. мистецтва і архітектури. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 120 пр. — [2012-5710 А] УДК 75.051(477)"16/19" 

7326. Марищук Т. В. Художньо-промислові тканини в Україні другої полови-

ни ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознав. : [спец.] 17.00.06 "Декорат.-приклад. мистецтво" / Марищук Тетяна Ва-

силівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2012-5059 А] 

 УДК 745/749:677.074](477)"195/200" 

7327. Михальчук В. В. Галерейна діяльність в системі художньої культури не-

залежної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

[спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Михальчук Вадим Володимирович ; М-во 

культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 12 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7593 А] УДК 75.091.8(477) 
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7328. Петрашик В. І. Творчість Миколи Бурачека в контексті мистецького 

процесу в Україні у першій половині ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Петрашик 

Володимир Ігорович ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і 

архіт. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — [2012-5820 А]

 УДК 75.071.1(477)"19"(092) 

7329. Тормишева Ю. О. Японська мініатюрна пластика (нецке) кінця XIX — 

початку XXI століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

[спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Тормишева Юлія Олегівна ; Харків. держ. 

акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-2911 А] УДК 745.51+745.55](520)"18/20" 

7330. Яремчук О. М. Композиційні засади дизайну аркушевих шрифтових ви-

дань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.07 

"Дизайн" / Яремчук Олена Миколаївна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — 

Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (22 назви). — 100 пр. — [2012-7392 А]

 УДК 766.012:655.532 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

7331. Зав'ялова О. К. Віолончель у камерно-ансамблевих жанрах української 

музики: еволюція загальноєвропейських стильових тенденцій : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Зав'я-

лова Ольга Костянтинівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-

ковського, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2012. — 34 с. — Бібліогр.: 

с. 28—31. — 100 пр. — [2012-4858 А] УДК 785.7:780.614.334](477) 

7332. Осадча С. В. Православна співоча традиція як системологічний феномен 

у контексті сучасної музичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Осадча Світлана Вікторівна ; М-во 

культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2012. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (22 назви) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2012-5134 А]

 УДК 783.2:271.2 

На ступінь кандидата 

7333. Авілов В. М. Саксофон в контексті музично-виконавської традиції 

ХІХ—ХХ століть: до проблеми інструментально-виконавського стильового моделю-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 

17.00.03 "Муз. мистецтво" / Авілов Володимир Миколайович ; Одес. держ. муз. акад. 

ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 120 пр. 

— [2012-7444 А] УДК 780.643.2.09 

7334. Бабак І. В. Індивідуально-психологічний аспект гри a prima vista в роботі 

піаніста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 

17.00.03 "Муз. мистецтво" / Бабак Ірина Василівна ; М-во культури України, Львів. 

нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. — Біб-

ліогр.: с. 14 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7451 А] 

 УДК 780.616.433.02 

7335. Бевська І. Д. Музично-мистецька діяльність у соціокультурному прос-

торі Тернопільського воєводства (з другої половини ХІХ ст. до 1939 року) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецт-
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во" / Бевська Ірина Дмитрівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Львів. 

нац. муз. акад. ім. М. Лисенка М-ва культури України]. — Одеса, 2012. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 120 пр. — [2012-4327 А] УДК 78.03(477.84)"1848/1939" 

7336. Богатирьова А. М. Американська фортепіанна соната кінця ХІХ — 

першої половини ХХ століть: закономірності історичного розвитку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Богатирьова Анна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. 

— Х., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 150 пр. — [2012-7406 А] 

 УДК 780.6.082.2:780.616.432](73)"18/19" 

7337. Веремйова М. М. Фортепіанні концерти Ф. Мендельсона-Бартольді та 

романтичний Gesamtkunstwerk : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Веремйова Марина Миколаївна ; 

Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-7479 А] УДК 780.616.432 

7338. Войтенко О. С. Стильова специфіка функціональної трактовки оркест-

рового тембру в творах М. Я. Мясковського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Войтенко Олексій Сергійо-

вич ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 

2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2012-4750 А] 

 УДК 78.071.1:781.63 

7339. Гаврилець Д. Г. Європейський альтовий концерт: генезис, еволюція, 

жанрові моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

[спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Гаврилець Дмитро Григорович ; М-во культури 

України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2012-6761 А] УДК 785.6.087:780.8:780.614.333 

7340. Го Суншан. Типологічні риси вокальної музики С. Рахманінова: жанро-

во-стильовий підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

[спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Го Суншан ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Не-

жданової. — Одеса, 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 120 пр. — [2012-6450 А]

 УДК 784.03 

7341. Грабовський В. С. Музична культура в контексті націології : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія й істо-

рія культури" / Грабовський Володимир Семенович ; М-во культури України, Львів. 

нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). 

— 120 пр. — [2012-6793 А] УДК 78.01 

7342. Ємельяненко М. С. Циклічна симфонія в композиторській творчості 

ХХ століття: від жанрової перехідності до інтерстильових властивостей : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецт-

во" / Ємельяненко Марія Сергіївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — 

Одеса, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 120 пр. — [2012-4339 А] 

 УДК 78.082.1.036 

7343. Івахова К. П. Фортепіанна творчість Мирослава Скорика: художньо-

дидактичний концепт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвоз-

нав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Івахова Катерина Петрівна ; НАН України, 

Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Хмельниц. 

гуманіт.-пед. акад.]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. 

— [2012-4880 А] УДК 780.8:780.616.432](477)(092) 
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7344. Кириленко Я. О. Тенденції розвитку українського хорового концерту 

1980—2010 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

[спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кириленко Яна Олексіївна ; Харків. нац. ун-т 

мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). 

— 150 пр. — [2012-4922 А] УДК 78.03.087.68(477)"1980/2010" 

7345. Котенко Я. М. Культурна традиція як моральний імператив творчої діяль-

ності Й. Брамса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

[спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Котенко Ярослава Миколаївна ; М-во 

культури України, Харків. держ. акад. культури. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4967 А] УДК 78.01.071.1(430) 

7346. Краснощок К. Ю. Композиторська інтерпретація художньо-естетичного 

спадку Жана Кокто в творчості представників французького модернізму ХХ століт-

тя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Краснощок Катерина Юріївна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Кот-

ляревського. — Х., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — 

[2012-6209 А] УДК 78.071.1.01(44)"19" 

7347. Легкун О. Г. Розвиток музичної культури Волині кінця ХІХ — першої 

третини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

[спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Легкун Оксана Гаврилівна ; М-во куль-

тури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (12 назв). — 150 пр. — [2012-6994 А] УДК 78.03(477.82)"18/19" 

7348. Ліва Н. В. Рок-культура як явище романтичної традиції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія куль-

тури" / Ліва Наталя Валеріївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів 

культури і мистецтв. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-6238 А] УДК 78.03 

7349. Ляхович А. В. Символіка в творах пізнього періоду творчості С. Рахма-

нінова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Ляхович Артем Володимирович ; Харків. нац. ун-т мистецтв 

ім. І. П. Котляревського, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського М-ва куль-

тури України]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — 

[2012-4522 А] УДК 785.1:780.8:780.614.331 

7350. Майчик Н. Т. Камерно-вокальна творчість львівських композиторів дру-

гої половини ХХ століття: генезис, тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Майчик На-

талія Тарасівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Львів. нац. муз. акад. 

ім. М. В. Лисенка М-ва культури України]. — Одеса, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 

(5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5044 А] 

 УДК 785.7.087.6(477.83-25)"19" 

7351. Макаренко Л. П. Трансформація фольклору в оркестровій творчості 

Л. М. Колодуба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

[спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Макаренко Лідія Петрівна ; НАН України, Ін-т 

мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

120 пр. — [2012-7012 А] УДК 785.071.1:398](477) 

7352. Мошак Є. Г. Традиції гітарної музики в контексті європейської музичної 

культури другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Мошак Євгеній Григоро-
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вич ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2012. — 16 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — 120 пр. — [2012-5760 А] 

 УДК 780.8:780.614.131].036(4) 

7353. Осипчук Н. Є. Семюель Барбер: жанрово-стильові аспекти творчості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Осипчук Наталія Євгеніївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. 

України ім. П. І. Чайковського. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 

100 пр. — [2012-5135 А] УДК 78.071.1(73) 

7354. Павленко О. Ф. Український флейтовий концерт: генеза та тенденції ро-

звитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 

17.00.03 "Муз. мистецтво" / Павленко Олена Федорівна ; М-во культури України, Львів. 

нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(5 назв). — 100 пр. — [2012-5142 А] УДК 780.628.082.4.03(=161.2) 

7355. Подобас І. Мазурки Ф. Шопена в контексті варшавського бідермаєра : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Подобас Ірена ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 120 пр. — [2012-7621 А] 

 УДК 78.03.085.1 

7356. Полікарпова Н. В. Специфіка вокально-сценічної інтерпретації мо-

ноопери ХХ століття : (на матеріалі "Голосу людського" Ф. Пуленка та "Листів ко-

хання" В. Губаренка) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

[спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Полікарпова Наталія Василівна ; Харків. держ. 

ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(4 назви). — 100 пр. — [2012-6318 А] УДК 781.68:784.2"19" 

7357. Романюк І. В. Ритмо-мелодична організація мелосу українських дум у 

взаємозв'язку зі словом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвоз-

нав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Романюк Ірина Вікторівна ; НАН України, 

Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2012-6634 А] УДК 781.43:784.4(477) 

7358. Савельєва Г. В. Виконавські традиції Харківської хорової школи : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Савельєва Ганна Володимирівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Кот-

ляревського. — Х., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6641 А]

 УДК 78.087.68(477.54-25) 

7359. Свириденко Н. С. Становлення клавесинного мистецтва в соціокультур-

ному просторі України другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Свири-

денко Наталія Сергіївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-4592 А] УДК 780.8:780.616.31](477)"196/199" 

7360. Симеонова Ю. В. Диригентська творчість К. Симеонова в музичному 

житті України (1946—1976 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознав. [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Симеонова Юлія Віталіївна ; М-во 

культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2012. — 16, 

[1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5267 А] 

 УДК 78.071.2](477) 

7361. Стебельська О. С. Музичне життя Тернопільщини другої половини 

ХХ — початку ХХІ століття: регіональні мистецько-освітні аспекти : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія 

культури" / Стебельська Олена Стефанівна ; М-во культури України, Нац. акад. ке-

рів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-5899 А] УДК 78.03(477.84)"1950/2011" 
7362. Федчун Т. О. Фортепіанне мистецтво Західної України ХІХ — першої 

половини ХХ століття в контексті полікультурних процесів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Фед-

чун Тетяна Олександрівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Ли-
сенка. — Львів, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2012-7679 А]

 УДК 780.616.432.03(477.8)"18/ 19" 

7363. Хащеватська С. С. Національний оркестр народних інструментів Украї-

ни як соціокультурний та мистецький феномен : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Хащеватська Світла-

на Степанівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 

2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 120 пр. — [2012-5376 А] 

 УДК 785.11:780.6(=161.2) 

7364. Чергєєв А. А. Темпоральне розшарування як фактор розвитку хорового 
мистецтва Криму ХІХ — ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чергєєв Асан Айдерович ; Хар-

ків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Бог-

дана Хмельницького]. — Х., 2012. — 17 с. : схема. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 
150 пр. — [2012-5398 А] УДК 784.087.68:781.68](477.75)"18/20" 

7365. Черевко К. П. Електронна музика як феномен культурно-цивілізаційних 

процесів ХХ — початку ХХІ століття : (до питання методології аналізу) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецт-

во" / Черевко Катерина Петрівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. 
ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. 

— [2012-5400 А] УДК 78.036-028.27"19/20" 

7366. Чернецька Н. Г. Бандурне мистецтво в контексті музичної культури Во-

лині ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецт-
вознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Чернецька Наталія Григорів-

на ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7159 А] 

 УДК 780.8:780.614.13(477.82)"19/20" 
7367. Чжоу Чжівей. Порівняльна інтерпретологія: шляхи адаптації співака до 

іншонаціональних виконавських традицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чжоу Чжівей ; Харків. нац. 

ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 

(4 назви). — 100 пр. — [2012-4126 А] УДК 784.9.071.2 
7368. Чжу Лу. Ліричний герой як музично-смислова парадигма російської опе-

ри ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

[спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чжу Лу ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежда-

нової. — Одеса, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 120 пр. — [2012-5980 А]
 УДК 782.1(47+57)"18" 

7369. Шпак Г. С. Угорська національно-релігійна ідея в хоровій творчості 

Ф. Ліста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Шпак Галина Сергіївна ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежда-
нової. — Одеса, 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 120 пр. — [2012-7191 А]

 УДК 78.087.68(439)(092) 
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7370. Щербакова О. К. Програмні основи жанрово-стильової форми фортепіан-

ного дуету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 

17.00.03 "Муз. мистецтво" / Щербакова Ольга Костянтинівна ; Одес. держ. муз. акад. 

ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 120 пр. 

— [2012-5458 А] УДК 780.8:780.616.432 

7371. Юзюк З. І. Естетико-психологічні засади фортепіанної творчості для ді-

тей українських піаністів-педагогів ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Юзюк Зоряна 

Іванівна ; М-во культури України, Львів. держ. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 

2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14. — 120 пр. — [2012-5465 А] 

 УДК 780.616.432 

7372. Ягодзинська І. О. Музичне та вербальне у процесі смислового станов-

лення художнього тексту : (Р. Вагнер — Т. Манн — Б. Бріттен) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Ягодзинська Ірина Олександрівна ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Нац. 

муз. акад. України ім. П. І. Чайковського М-ва культури України]. — Одеса, 2012. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — 120 пр. — [2012-5470 А] УДК 78.01 

7373. Янюк Б. М. Рефлексії покаяння в музичному мистецтві останньої трети-

ни ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

[спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Янюк Божена Михайлівна ; Ін-т мистецтвознав., 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, [Нац. муз. акад. 

України ім. П. І. Чайковського М-ва культури України]. — К., 2012. — 19 с. — Біб-

ліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — [2012-6029 А] УДК 78.03:130.2 

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми 

На ступінь кандидата 

7374. Новікова Л. Є. Український кінематограф і процеси національної іден-

тифікації на рубежі ХХ—ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : [спец.] 17.00.04 "Кіномистецтво, телебачення" / Новікова Людмила 

Євгеніївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. 

— [2012-6570 А] УДК 791.43(477)"19/20" 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 

7375. Васильєв С. С. Театр і влада Франції у 1789—1794 роках. Еволюція від-

носин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 

17.00.02 "Театр. мистецтво" / Васильєв Сергій Сергійович ; НАН України, Ін-т мис-

тецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Київ. нац. ун-т театру, 

кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого М-ва культури України]. — К., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2012-4732 А] 

 УДК 351.854:792.03](44) 

7376. Козинко Л. Л. Традиції фольклорної культури в сучасному народно-

сценічному танці та балетному театрі України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.02 "Театр. мистецтво" / Козинко Лілія Лео-

нідівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-

ського. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4945 А]

 УДК 792.8:398](477) 
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7377. Медведєва А. О. Маска у сценічному мистецтві артиста театру та естра-

ди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 

"Теорія й історія культури" / Медведєва Алла Олександрівна ; М-во культури Украї-

ни, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14 

(5 назв). — 100 пр. — [2012-7592 А] УДК 792.7.028 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

7378. Томенко О. А. Теоретико-методологічні основи неспеціальної фізкуль-

турної освіти учнівської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 

фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 

населення" / Томенко Олександр Анатолійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України. — К., 2012. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 

(36 назв). — 100 пр. — [2012-5341 А] УДК 796.011.3-057.874 

На ступінь кандидата 

7379. Анікєєв Д. М. Рухова активність у способі життя студентської молоді : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 

24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Анікєєв Дмитро 

Михайлович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2012. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-4654 А] УДК 796.03-057.875 

7380. Антонюк О. В. Удосконалення технічної підготовленості важкоатлеток 

високої кваліфікації різних типів тілобудови : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Ан-

тонюк Олександр Васильович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 

2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2012-4660 А] 

 УДК 796.88.012.5.071.2-055.2 

7381. Базілевський А. Г. Індивідуальна тактична підготовка юних баскетболістів у 

річному циклі тренування з використанням інтерактивних технологій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Базілевський Андрій Григорович ; Держ. НДІ фіз. культури і 

спорту, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18. — 150 пр. — [2012-4669 А] УДК 796.323.2.058 

7382. Боровик О. А. Диференційований підхід в процесі фізкультурно-оздо-

ровчих занять у жінок з урахуванням спадкових чинників : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 

фіз. виховання різних груп населення" / Боровик Ольга Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6420 А] УДК 796.011.3-055.2 

7383. Валькевич О. В. Профілактика порушень склепінь стопи у молодших 

школярів засобами фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Валькевич Олександр Васильович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника", [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Івано-Фран-

ківськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3941 А]

 УДК 796.011.3:616.718.7-084]-057.874 

7384. Ван Сіньна. Удосконалення техніки виконання змагальних вправ квалі-

фікованими спортсменами у пауерліфтингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Ван 

Сіньна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7408 А] УДК 796.894.012.6 

7385. Воробйова А. В. Індивідуалізація рекреаційно-оздоровчих занять підліт-

ків з акцентуаціями характеру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 

населення" / Воробйова Анастасія Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). 

— 100 пр. — [2012-7415 А] УДК 796.011.3:159.922.8 

7386. Гаврилова Н. В. Застосування ендогенно-гіпоксичного дихання в систе-

мі вдосконалення фізичної підготовленості велосипедистів 13—16 років : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Гаврилова Наталія Володимирівна ; Дніпропетров. держ. ін-т 

фіз. культури і спорту, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — 

[2012-5565 А] УДК 796.61.015.576-053.6 

7387. Гакман А. В. Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 

11—14 років в умовах дитячого табору відпочинку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Гакман Анна Вікторівна ; Нац. ун-т фіз. вихо-

вання і спорту України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-4243 А] УДК 796.035:[37.091.217:379.8 

7388. Гусак О. Д. Формування психофізичної готовності військовослужбовців 

аеромобільних підрозділів до професійної діяльності у процесі фізичної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Гусак Олек-

сандр Дмитрович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Ко-

рольова Нац. авіац. ун-ту, М-во оборони України]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4247 А] УДК 796.012.2:355.233 

7389. Качуровський Д. О. Соціально-педагогічні аспекти розвитку сучасного 

спортивного плавання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Качуровський Дмитро 

Олегович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4919 А] 

 УДК 37.013.42:797.2 

7390. Крупеня С. В. Удосконалення спортивної техніки кваліфікованих гім-

насток в опорних стрибках на зміненій конструкції снаряда : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 

проф. спорт" / Крупеня Світлана Василівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту Украї-

ни. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2012-4984 А]

 УДК 796.418.071.2-055.2 

7391. Лаврентьєв О. М. Удосконалення професійно-прикладної підготовки 

оперативних працівників правоохоронних органів України : (на прикл. податк. міліції) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 

24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Лаврентьєв Олександр 

Миколайович ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Нац. ун-т держ. податк. служби 

України, Держ. податк. служба України]. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2012-7572 А] УДК 796.011.3-057.36](477) 
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7392. Лазоренко С. А. Оптимізація фізкультурно-оздоровчої діяльності студен-

тів в умовах регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихо-

вання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населен-

ня" / Лазоренко Сергій Анатолійович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спор-

ту, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5685 А] 

 УДК 796.011.1-057.875 

7393. Латишев М. В. Розвиток спеціальної витривалості борців вільного сти-

лю на етапі спеціалізованої базової підготовки з використанням контрольно-тре-

нажерних пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихо-

вання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Латишев Микола Вікторо-

вич ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Дніпропетровськ, 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4249 А] 

 УДК 796.81.015.54 

7394. Ліпартеліані В. Формування системи зовнішніх комунікацій професій-

них футбольних клубів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Ліпартеліані 

Васіл ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6239 А] 

 УДК 796.332:061.23](477) 

7395. Лукоянова К. В. Оцінка і корекція фізичного розвитку підлітків 13—14 років 

засобами українського рукопашу "Спас" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Лукоянова Катерина Валеріївна ; Харків. держ. акад. фіз. 

культури, [Запоріз. нац. ун-т]. — Х., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-7577 А] УДК 796.8(=161.2).011.3-053.6 

7396. Малікова А. М. Комплексна програма фізкультурно-оздоровчих заходів 

на підприємстві як фактор підвищення фізичного стану робітниць машинобудівного 

виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Ма-

лікова Анастасія Миколаївна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, [За-

поріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2012-5716 А] УДК 796.011.1:621-055.2 

7397. Мельникова О. А. Відновлення працездатності спортсменів після травм 

опорно-рухового апарату з використанням психологічного супроводу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Мельникова Олена Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — 

[2012-5075 А] УДК 796.056.1-056.265:159.9 

7398. Мох'д Халіл Мох'д Абдель Кадер. Фізична реабілітація при ушкодженні 

медіального меніска колінного суглоба у спортсменів ігрових видів спорту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 

"Фіз. реабілітація" / Мох'д Халіл Мох'д Абдель Кадер ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — К., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-5108 А] УДК 796.3.015:616.728-085 

7399. Онищук В. Є. Застосування ендогенно-гіпоксичного дихання в системі 

реабілітації студентів з бронхіальною астмою : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Они-
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щук Вікторія Євгенівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Вінниц. держ. 

пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2012-5798 А] 

 УДК 796.015.576:616.248-057.875 

7400. Петрова О. О. Організаційно-управлінські умови вдосконалення систе-

ми підвищення кваліфікації тренерів із видів спорту в Україні : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 

проф. спорт" / Петрова Ольга Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту Ук-

раїни. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2012-5164 А]

 УДК 796.071.43.062(477) 

7401. Рєпіна О. Г. Вплив спортивної діяльності на формування сенсожиттєвих 

орієнтацій особистості спортсмена : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Рєпіна Ольга 

Геннадіївна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Дніпропетровськ, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2012-4371 А]

 УДК 796.071.011.1 

7402. Рибальченко Т. П. Вдосконалення спеціальної фізичної та техніко-

тактичної підготовки кваліфікованих бігунів на середні дистанції в річному циклі 

тренувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і 

спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Рибальченко Тетяна Петрівна ; Хар-

ків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-7329 А] УДК 796.477.14.015.132/.134 

7403. Саїнчук М. М. Формування ціннісних орієнтацій в сфері фізичної куль-

тури і спорту учнів старших класів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Саїнчук Микола Миколайович ; 

Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5249 А] УДК 796.011.1-057.874 

7404. Сичова Т. В. Інноваційні технології зміцнення здоров'я студенток в про-

цесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп насе-

лення" / Сичова Тетяна Валеріївна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. 

— Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 150 пр. — 

[2012-4261 А] УДК 796.035-057.875 

7405. Сологубова С. В. Поєднання різних видів фітнесу в фізкультурно-оздо-

ровчих заняттях з жінками першого зрілого віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Сологубова Світлана Вікторівна ; Дніпропетров. 

держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 150 пр. — [2012-5892 А] УДК 796.412.015.5-055.2 

7406. Спіцин В. В. Фізичне виховання підлітків у дитячих громадських органі-

заціях України (перша половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Спіцин 

Віталій Володимирович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7654 А] 

 УДК 796.011.3-053.6(477)"19" 

7407. Таран Р. С. Розвиток інтуїтивного мислення кваліфікованих спортсменів 

у процесі їх підготовки до змагань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Таран Руслан 

Сергійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2012. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-5319 А] УДК 796.015:159.955 

7408. Федоренко С. М. Фізична реабілітація хворих з вертеброгенними рефлек-

торними синдромами попереково-крижового відділу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / 

Федоренко Сергій Миколайович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6345 А]

 УДК 796.035:616.833.5-008.6 

7409. Черненко О. Є. Підвищення фізичного стану студенток 18—19 років за-

собами фітбол-аеробіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп насе-

лення" / Черненко Олена Євгенівна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, 

[Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-4275 А] УДК 796.012.1-055.25:796.412 

7410. Штольце П. Роль ринкових факторів у розвитку професійного футболу в 

Німеччині наприкінці ХХ — початку ХХІ сторіччя : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Штольце Петер ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5454 А] 

 УДК 796.332(430) 

7411. Юрчишин Ю. В. Технологія залучення студентів до рухової активності 

оздоровчої спрямованості у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 

фіз. виховання різних груп населення" / Юрчишин Юрій Володимирович ; Нац. ун-т 

фіз. виховання і спорту України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-7380 А] УДК 796.011.3-057.875 

7412. Ящур М. Й. Корекція морфофункціональних показників висококваліфі-

кованих гімнасток з урахуванням харчового статусу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Ящур Микола Йосипович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-7719 А] 

 УДК 796-055.2:613.2 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

На ступінь доктора 

7413. Гончарова О. М. Антична риторика як феномен європейської культури : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія 

й історія культури" / Гончарова Олена Миколаївна ; М-во культури України, Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2012. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (34 назви). 

— 100 пр. — [2012-6787 А] УДК 808.5(37+38) 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 
7414. Мізін К. І. Усталені порівняння англійської, німецької, української та ро-

сійської мов в аспекті зіставної лінгвокультурології : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Мізін 

Костянтин Іванович ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 24—29 (67 назв). — 100 пр. — [2012-5090 А] УДК 81'1-115 

На ступінь кандидата 

7415. Берегова О. А. Лінгвостилістичні та комунікативно-функціональні харак-

теристики іспанської народної загадки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Берегова Ольга Андріївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2012-7456 А] УДК 81'367:398.21(=134.2) 

7416. Бідна Т. О. Реалізація концептів жінка та чоловік в оригіналі та перекла-

дах художнього тексту : (на матеріалі пер. романів М. Мітчел "Gone with the Wind " і 

Дж. Голсуорсі "The Forsyte Saga") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Бідна Тетяна Олександрівна ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Кіровоград. держ. 

пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-4420 А] УДК 81'255.4-055.1/.2 

7417. Великодська О. О. Трансформації присудка в англо-українському пере-

кладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Пе-

рекладознавство" / Великодська Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-7410 А]

 УДК 81'367.332.7'25=111=161.2 

7418. Мегела К. І. Відтворення дискурсивних маркерів в українських перекла-

дах англомовних художніх творів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Мегела Катерина Іванівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-7591 А] УДК 81'255.4'42=111=161.2 

7419. Стасюк О. С. Соціолінгвальні та функціонально-прагматичні характерис-

тики евфемізмів і дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мо-

ви" / Стасюк Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-4393 А] 

 УДК 81'373.49=112.2=113.6 

811 Мови природні та штучні 

811.11 Германські мови 

На ступінь кандидата 

7420. Дудченок О. С. Мовленнєва реалізація гендеру в політичному дискурсі : 

(на матеріалі текстів політ. прогр. атлант. лінгвокульт. традиції) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Дудченок 

Олена Семенівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-5606 А] УДК 811.11'42:316.346.2 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

7421. Єсипенко Н. Г. Базові англосаксонські лінгвокультурні концепти: когні-

тивний і квантитативний підходи : (на матеріалі англомов. прози ХVІІІ—ХХ ст.) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Єсипенко Надія Григорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (36 назв). — 100 пр. — [2012-7527 А]

 УДК 811.111'37 

7422. Сєрякова І. І. Соматикон англомовних дискурсивних практик : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови", 

10.02.15 "Заг. мовознав." / Сєрякова Ірина Іванівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 

2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (38 назв). — 100 пр. — [2012-5874 А]

 УДК 811.111'22 

На ступінь кандидата 

7423. Беспала Л. В. Формування карибської англомовної картини світу в умо-

вах лінгвокультурних контактів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-

лол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Беспала Лілія Володимирівна ; Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова, [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5510 А] УДК 811.111'282.4(292.79) 

7424. Великорода Ю. М. Прецедентні феномени в американському медійному 

дискурсі : (на матеріалі часописів "Time" та "Newsweek") : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Великорода Юрій 

Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 17 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7476 А] УДК 811.111'42:070(73) 

7425. Винник О. Ю. Комунікативні стратегії і тактики впливу на адресата в 

сучасному англомовному дискурсі програмування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Винник Ольга Юріївна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-6432 А] УДК 811.111'42:004 

7426. Вискушенко С. А. Фахова мова тваринництва: лінгвокогнітивний і ко-

мунікативно-функціональний аспекти : (на матеріалі британ. варіанта англ. мови) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Вискушенко Світлана Андріївна ; Херсон. держ. ун-т, [Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Херсон, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-6841 А] УДК 811.111'76.6:636 

7427. Гончарова О. О. Англійська мова в комунікативному просторі Нідерлан-

дів у ХХ—ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гончарова Ольга Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3959 А]

 УДК 811.111(492)"19/20" 

7428. Гончарук О. М. Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінг-

вокогнітивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Гончарук Олег Миколайович ; Херсон. держ. ун-т, 

[ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Херсон, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6101 А] УДК 811.111'42 

7429. Гураль О. Ю. Лінгвальна реалізація концепту персонаж у романах Мар-

тіна Аміса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герман. мови" / Гураль Оксана Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-6111 А] УДК 811.111'42 

7430. Заболотська О. В. Імперативні синтаксичні конструкції в англомовному 

поетичному дискурсі: когнітивно-прагматичний аспект : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Заболотська Олек-

сандра Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6893 А] УДК 811.111'42 

7431. Колеснікова О. Я. Кумулятивний образ художнього тексту: когнітивний 

та функціональний аспекти : (на матеріалі англомов. л-ри кінця ХХ — початку ХХІ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Колеснікова Олена Ярославівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Оде-

са, 2012. — 19, [1] с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6950 А] 

 УДК 811.111'42 

7432. Макгауен Т. В. Прецедентні імена в сучасному американському медіа-

дискурсі: лінгвокогнітивний і функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Макгауен Тетяна 

Вікторівна ; Херсон. держ. ун-т, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 

Херсон, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5045 А]

 УДК 811.111'42(73) 

7433. Михасів Т. С. Концептуальний простір лексики в поетичній збірці Уолта 

Уїтмена "Листя трави" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Михасів Тетяна Стефанівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 

— [2012-7423 А] УДК 811.111'373:821.111(73)-1.09(092) 

7434. Мойсей Л. Т. Становлення родових кореляцій в англійській мові V?-

II—XVII століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Мойсей Ліліана Тарасівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7037 А] УДК 811.111'366.52'0 

7435. Мороз О. Л. Лінгвокогнітивні та лінгвостилістичні засоби реалізації то-

нальності поетичного тексту : (на матеріалі амер. поезії ХХ ст.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Мороз Оле-

на Леонідівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5757 А] 

 УДК 811.111'42-13:821.111(73)-12.09 

7436. Наконечна Ю. С. Мовні засоби концептуалізації світу в англомовних ві-

ршованих творах для дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Наконечна Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. 

— [2012-5768 А] УДК 811.111'42 

7437. Ончуленко М. І. Дієслова із семантичним компонентом "appeal" в англо-

мовному політичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Ончуленко Микола Іванович ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2012-6580 А] УДК 811.111'367.625'37 

7438. Пасічник Н. І. Семантичний та функціональний аспекти англомовного 

дидактичного терміна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Пасічник Наталія Іванівна ; Херсон. держ. ун-т, [Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Херсон, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2012-5153 А] УДК 811.111'37 

7439. Поліщук О. Л. Номінативно-комунікативний аспект позначення проксем-

них дій у сучасному англомовному дискурсі : (на матеріалі худож. прози другої по-
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ловини ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.04 "Герман. мови" / Поліщук Олександр Леонідович ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — 

К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7750 А]

 УДК 811.111'42 

7440. Радченко О. Ю. Концептуальна метафора в терміносистемі маркетингу : 

(на матеріалі англомов. текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-

лол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Радченко Олена Юріївна ; Херсон. держ. 

ун-т, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-6619 А] УДК 811.111'371'42 

7441. Садовник-Чучвага Н. В. Функціонування категорії роду в англійських 

міфопоетичних текстах VІІ—Х та ХХ—ХХІ ст.: квантитативний та когнітивний 

аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герман. мови" / Садовник-Чучвага Надія Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 

100 пр. — [2012-5867 А] УДК 811.111'366-112 

7442. Сніцар В. П. Засоби етномовного кодування семантем кримінального 

права: контрастивний аспект : (на матеріалі сучас. британ. та укр. юрид. дискурсів) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порів-

нял.-іст. і типол. мовознав." / Сніцар Валентина Павлівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7755 А]

 УДК 811.111+811.161.2]'276.6-115 

7443. Соколов В. В. Лінгвокогнітивні і соціофункціональні параметри іннова-

цій англійської мови сфери медицини та охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Соколов Віталій 

Вікторович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Львів, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6679 А] 

 УДК 811.111'276.6:61 

7444. Субота С. В. Фонемна структура кореневої морфеми в давньо-, середньо- 

та новоанглійський період : (на матеріалі лексикограф. джерел) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Субота 

Сергій Володимирович ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5905 А] УДК 811.111'344.2 

7445. Цобенко О. В. Англомовне лексико-семантичне поле "ювелірні прикра-

си" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Гер-

ман. мови" / Цобенко Ольга Василівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-5969 А] 

 УДК 811.111'373 

7446. Шкворченко Н. М. Просодичне оформлення гендерної належності ко-

мунікантів в англомовному офіційно-діловому діалогічному дискурсі : (інструмент.-

фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Шкворченко Наталія Миколаївна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-6012 А] УДК 811.111'42:316.346.2 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

7447. Велика І. О. Гендерні стереотипи у німецькомовному рекламному дис-

курсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04."Герман. 
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мови" / Велика Ірина Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 150 пр. — [2012-4287 А] 

 УДК 811.112.2'42:659.1:305 

7448. Воловик Л. Б. Словотвірний потенціал префіксальних дієслівних еконо-

мічних термінів у сучасній німецькій мові: структурно-семантичний і функціональ-

ний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук  : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Воловик Лариса Борисівна ; Херсон. держ. ун-т, 

[Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Херсон, 2012. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6847 А] 

 УДК 811.112.2'373.611 

7449. Волосенко І. В. Молодіжні Інтернет-щоденники в німецькомовному ме-

дійному просторі: соціолінгвальний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Волосенко Ірина Василівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-6849 А] УДК 811.112.2'27:070 

7450. Вольфовська О. О. Ритмічна організація промов сучасних політичних 

діячів Німеччини : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Вольфовська Ольга 

Олександрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-6086 А] УДК 811.112.2'342.9 

7451. Квіренко Л. О. Лінгвопрагматичні особливості берлінського міського 

діалекту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Квіренко Людмила Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4221 А]

 УДК 811.112.2'282.3(430.21) 

7452. Коцюба О. П. Лінгвокультурні особливості авторського стилю творів 

Йозефа Рота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Коцюба Олександра Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — [2012-4501 А] 

 УДК 811.112.2'373.74:82.09 

7453. Кульчицький В. І. Номінативні та комунікативні особливості новотво-

рів сучасної німецької мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кульчицький Віктор Іванович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. 

— [2012-4991 А] УДК 811.112.2'373.6'06 

7454. Ларькіна М. О. Когнітивні та комунікативні особливості текстотипу "ін-

ституційне оголошення" в сучасній німецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Ларькіна Марина Олек-

сіївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5009 А] УДК 811.112.2'42 

7455. Махоніна Н. Г. Вплив субституції компонентів на модифікацію емотив-

ності фразеологічних одиниць німецької мови: діахронічне і синхронічне досліджен-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Гер-

ман. мови" / Махоніна Наталія Геннадіївна ; Херсон. держ. ун-т, [Донбас. держ. пед. 

ун-т]. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-6269 А] УДК 811.112.2'373.7 

7456. Мовчан Д. В. Семантичний та функціонально-прагматичний аспекти ан-

тонімії іменників сучасної німецької мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Мовчан Діана Василівна ; Херсон. 

держ. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Херсон, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-4536 А] УДК 811.112.2'06'373.422 
7457. Музичук М. Ю. Мовностилістичні та композиційні особливості струк-

турування "міфічного" у прозі Ганса Еріха Носака : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Музичук Марта Юріїв-
на ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2012-7601 А] УДК 811.112.2'38 

7458. Пономаренко Л. В. Засоби відтворення сатири та гумору німецькомов-
них сценічних текстів в українських перекладах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Пономаренко Леся 
Василівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 
(9 назв). — 100 пр. — [2012-5192 А] УДК 811.112.2'25 

7459. Потенко Л. О. Емотивний компонент значення фразеологічних дериватів 
німецької мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Потенко Людмила Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т, [Київ. нац. 
лінгв. ун-т]. — Херсон, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2012-4366 А] УДК 811.112.2'373.7 

7460. Прохорова П. В. Лексична репрезентація німецькомовної діалектної 
картини світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.04 "Герман. мови" / Прохорова Поліна Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т, 
[Запоріз. нац. ун-т]. — Херсон, 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 
100 пр. — [2012-5202 А] УДК 811.112.2'282.2 

7461. Стройкова С. А. Номенклатура іхтіофауни в сучасній німецькій мові: 
когнітивно-ономасіологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Стройкова Світлана Анатоліївна ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Оде-
са, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2012-5904 А] 

 УДК 811.112.2'373.612 
7462. Тесля В. А. Вигуки у сучасній німецькій мові: лінгвокультурологічний 

та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Тесля Вікторія Анатоліївна ; 
Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2012-5327 А] УДК 811.112.2'06'373.47 

7463. Яценко П. І. Когнітивно-комунікативна організація сурядно-підрядного 
полінома в сучасній німецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Яценко Поліна Ігорівна ; Київ. нац. 
лінгв. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2012-6039 А] УДК 811.112.2'06'367.335 

811.12 Італьські мови (мертві) 

На ступінь кандидата 

7464. Воскобойник-Шпинта Г. М. Грецький компонент у латиномовній енто-
мологічній номенклатурі: структурно-семантичний аспект : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. 
мови" / Воскобойник-Шпинта Галина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, Ін-т філології. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 
100 пр. — [2012-4756 А] УДК 811.124'06'373'366 
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7465. Ніколаєнко О. А. Ораторський дискурс у давньому Римі: культурологіч-

ний та функціонально-стилістичний виміри : (на матеріалі промов республік. доби) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. 

мови. Окремі індоєвроп. мови" / Ніколаєнко Оксана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-5117 А] УДК 811.124'02'42:808.5 

811.131.1 Італійська мова 

На ступінь доктора 

7466. Охріменко В. І. Онтологія та гносеологія категорії модальності в італій-

ській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.05 

"Роман. мови" / Охріменко Валерія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2012. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (29 назв). — 100 пр. — [2012-5138 А] 

 УДК 811.131.1'42 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь доктора 

7467. Сидельникова Л. В. Еволюція системи літерних знаків французького 

письма ІХ — початку ХХІ століття: фонографічний та ідеографічний аспекти : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / 

Сидельникова Лариса Вікторівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 32 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (34 назви). — 100 пр. — [2012-5876 А] 

 УДК 811.133.1-112 

На ступінь кандидата 

7468. Бондаренко В. С. Лінгвокогнітивні особливості орнаментального тексту : 

(на матеріалі франкомов. сучас. худож. прози Магрибського ареалу) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Бонда-

ренко Вікторія Сергіївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-7725 А] УДК 811.133.1'42(61) 

7469. Бурмістенко Т. В. Комунікативно-жанрова структура французької офі-

ційної промови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 

"Роман. мови" / Бурмістенко Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2012-6827 А] 

 УДК 811.133.1'244'276.6 

7470. Буць Ж. В. Текстовий концепт жіночність у французьких соціально-

побутових романах ХІХ—ХХ століть: лінгвокультурологічний і комунікативно-

прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Буць Жанна Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. 

— К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7726 А]

 УДК 811.133.1'37:821-31.09"18/19" 

7471. Гарєєва М. Р. Лінгвокультурні стереотипи у французькому медійному 

просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 

"Роман. мови" / Гарєєва Марина Равільївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 130 пр. — [2012-5571 А] 

 УДК 811.133.1'42 

7472. Калініна-Шамрай В. Р. Лексичні та фонетико-графічні особливості 

французької мови Бельгії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
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спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Калініна-Шамрай Вікторія Русланівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. 

— [2012-6921 А] УДК 811.133.1'374'35(493) 
7473. Каращук А. Я. Дистрибутивна модель текстів франкомовного суспільно-

політичного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.21 "Структур., приклад. та мат. лінгвістика" / Каращук Андрій Якович ; 
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2012-6925 А]
 УДК 811.133.1-116 

7474. Лісова Ю. О. Відображення стану самотності персонажа у французькій 
постмодерністській прозі: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспек-
ти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Ро-
ман. мови" / Лісова Юлія Олександрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-7746 А] 

 УДК 811.133.1'37:821-3.09 
7475. Молокова О. Ф. Текстовий концепт пам'ять у сучасній псевдоавтобіог-

рафічній прозі П. Модіано: семантика, структура, прагматика : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Молокова 
Ольга Федорівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2012-6291 А] УДК 811.133.1'37'42 

7476. Рубан В. О. Англомовні запозичення у сучасному французькому медіа-
дискурсі: структурно-типологічний та функціонально-прагматичний аспекти : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мо-
ви" / Рубан Віра Олександрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-5856 А] УДК 811.133.1'373.45 

7477. Сопилюк Н. М. Лінгвокультурна адаптація психологічної прози М. Пруста 
в українському художньому перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Сопилюк Наталія Михайлівна ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича]. — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 
100 пр. — [2012-4390 А] УДК 811.133.1'255.4=161.2 

7478. Чистяк Д. О. Лінгвопоетика міфологічного інтертексту в ранній драма-
тургії М. Метерлінка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Чистяк Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. 
— [2012-7165 А] УДК 811.133.1'42:821-2.09(092) 

7479. Ярошевська М. О. Комунікативні стратегії і тактики у жанрі французь-
кого ток-шоу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 
"Роман. мови" / Ярошевська Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-7395 А]
 УДК 811.133.1'42 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 

7480. Ляпунова Н. В. Структура, семантика та прагматика словотвірних мереж-
них неологізмів іспанської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-
лол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Ляпунова Наталія Валеріївна ; Київ. нац. 
лінгв. ун-т. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7748 А]
 УДК 811.134.2'373.43 
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7481. Моренець І. М. Суфіксальне віддієслівне словотворення у сучасній іс-

панській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 

"Роман. мови" / Моренець Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7424 А] 

 УДК 811.134.2'373.611 
7482. Цимбалістий І. Ю. Структура та процеси лексикалізації скорочень у су-

часній іспанській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Цимбалістий Ігор Юліанович ; Київ. нац. лінгв. ун-т, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2012-5384 А] УДК 811.134.2'06'373 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь доктора 

7483. Герасименко І. А. Лінгвокультурологічна інтерпретація колоративів у 

російському мовному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Герасименко Ірина Анатоліївна ; НАН України, 

Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2012. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 27—33 (60 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4774 А] 

 УДК 811.161.1'371'42 

На ступінь кандидата 

7484. Величко Н. В. Крим у мовній свідомості А. П. Чехова : (на матеріалі 
епістоляр. спадщини письменника) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Величко Наталя Валентинівна ; Дніпропет-

ров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніп-

ропетровськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7219 А]

 УДК 811.161.1'42 
7485. Грищенко О. В. Ми-дискурс як репрезентант лінгвокультурного кон-

цепту спільність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.02 "Рос. мова" / Грищенко Олена Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара, [ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Дніпропетровськ, 
2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4803 А] 

 УДК 811.161.1'42 

7486. Гудкова Н. М. Становлення концепту "Ексклюзивність" у російському 

друкованому рекламному тексті ХІХ—ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Гудкова Наталія Миколаївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-4808 А] УДК 811.161.1'42'06 

7487. Клименко Т. А. Лексико-стилістичне втілення концептів світло та тем-

рява в російській мовній картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Клименко Тетяна Анатоліївна ; Дніпропет-

ров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2012-4928 А] УДК 811.161.1'37 

7488. Нашиванько О. В. Російськомовна термінологія медичної косметології в 
системному та функціональному аспектах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Нашиванько Ольга Вікторівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3367 А] 

 УДК 811.161.1'276.6:61 
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7489. Піщанська К. В. Вербалізація паралінгвістичної ситуації в прозі А. П. Че-

хова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. 

мова" / Піщанська Катерина Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Київ. нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-7320 А] 

 УДК 811.161.1'221.2:821.161.1-3 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

7490. Демська О. М. Теорія корпусної параметризації сучасної української 

мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 

"Укр. мова" / Демська Орися Мар'янівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Нац. 

ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Одеса, 2012. — 29 с. : табл. — Бібліогр.: с. 24—26 

(30 назв) та в підряд. прим. — 120 пр. — [2012-6382 А] УДК 811.161.2'06'33 

7491. Кондратенко Н. В. Український модерністський і постмодерністський 

дискурс: комунікативно-прагматичний та текстово-синтаксичний аспекти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Кондра-

тенко Наталія Василівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2012. — 40 с. — Біб-

ліогр.: с. 34—37 (36 назв). — 100 пр. — [2012-4956 А] УДК 811.161.2'367.52'42 

7492. Кравець Л. В. Динаміка концептуальної метафори в мові української 

поезії ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Кравець Лариса Вікторівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (44 назви). — 

100 пр. — [2012-4972 А] УДК 811.161.2'373.612.2'06 

7493. Попова І. С. Фундаментальні категорії синтаксису української мови у 

формально-граматичному та метамовному аспектах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Попова Ірина Степанівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гонча-

ра]. — Чернівці, 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (49 назв) та в підрядк. прим. — 

120 пр. — [2012-5837 А] УДК 811.161.2'367 

На ступінь кандидата 

7494. Бакун О. А. Сегментні конструкції у сучасній українській мові : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Бакун 

Ольга Анатоліївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Кам'янець-Поділ. нац. 

ун-т ім. Івана Огієнка]. — Луцьк, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-6049 А] УДК 811.161.2'06 

7495. Барміна Є. О. Особливості перекладу дебітивної модальності з україн-

ської на англійську мову : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Барміна Євгенія Олександрівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-4413 А] 

 УДК 811.161.2'25=111 

7496. Белей Л. Л. Мовний ландшафт Закарпатської області України початку 

ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 

"Укр. мова" / Белей Лесь Любомирович ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. По-

тебні. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-6367 А] 

 УДК 81'272(477.87)"200" 
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7497. Василик А. Р. Стратегія М. Рудницького в контексті українського худож-

нього перекладу ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Василик Анастасія Романівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4436 А] УДК 811.161.2'255.4 

7498. Велика А. О. Проблема українсько-російського білінгвізму у вищих на-

вчальних закладах Півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Велика Анастасія Олександрівна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-6430 А] УДК 81'246.2=161.2=161.1:378.016(477.7) 

7499. Вітрук Н. Л. Односкладні іменні речення в сучасній українській літера-
турній мові: структура і функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Вітрук Надія Любомирівна ; Черні-

вец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-7483 А] УДК 811.161.2-26'06'367.332.2 
7500. Галунова Н. М. Асоціативні зв'язки і мовна картина світу в онтогенезі : 

(україномов. монолінгви та укр.-рос. білінгви 3—5 р.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Галунова Наталія 

Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-7494 А]
 УДК 811.161.2'246 

7501. Глуховцева І. Я. Динаміка української фразеології кінця ХХ — початку 

ХХІ століття: тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Глуховцева Ірина Ярославна ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Х ., 

2012. — 23 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2012-4784 А]

 УДК 811.161.2'373.7"19/20" 

7502. Грабовенко І. С. Лінгвістичні виміри шар-впливу в масмедійному полі-

тичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Грабовенко Ірина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв) та в тексті. — 

170 пр. — [2012-4798 А] УДК 811.161.2'42:659.4 

7503. Дем'янова Н. О. Лінгвістична структура та гендерні особливості звер-
тань в українській і французькій мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Дем'янова Надія Олександрів-

на ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4458 А] 
 УДК 811.161.2+811.133.1]'42 

7504. Зубченко В. М. Українське мовознавство 1918—1934 рр. : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Зубченко 

Валентина Миколаївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Луцьк, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2012-6159 А] УДК 811.161.2'1"1918/1934" 

7505. Капась-Романюк М. М. Стійкі дієслівні сполуки в українській діловій 

мові кінця XVI—XVII століть : (семантика, структура, особливості функціонуван-

ня) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Капась-Романюк Марина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

Ін-т філології. — К., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-6922 А] УДК 811.161.2'367.4"15/16" 



   

 
478 

7506. Картамишев О. О. Структурно-семантичне моделювання фразеологіч-

них мікросистем : (на прикл. фразеол. мікросистеми "здібності людини") : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Кар-

тамишев Олександр Олегович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (4 назви). — 150 пр. — [2012-4481 А] УДК 811.161.2'373.7:159.928 

7507. Лучечко Т. М. Вербальне кодування образу в загадках української та 

англійської мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Лучечко Тетяна Михайлівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-6537 А] 

 УДК 811.161.2+811.111]-115 

7508. Ляхова О. В. Динамічні процеси в лексико-семантичній системі сучасної 

української мови: розширення значень похідного слова : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ляхова Оксана Воло-

димирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7582 А]

 УДК 811.161.2'373.611 
7509. Максимюк М. В. Онімний простір постмодерністського тексту : (на ма-

теріалі романів Василя Кожелянка) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Максимюк Марта Василівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — 100 пр. — [2012-7014 А] УДК 811.161.2'373.2 

7510. Монастирська Р. І. Термінологія цивільного законодавства в системно-

му і семасіологічному аспектах : (на матеріалі Цивіл. кодексу України) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Мо-

настирська Римма Іванівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-6292 А] УДК 811.161.2'371:340.113 

7511. Новікова Т. В. Церковнослов'янізми в сучасній українській мові : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / 
Новікова Тетяна Вікторівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-6311 А] УДК 811.161.2'373.44 

7512. Омельяненко О. В. Фразеологізми з танатологічним значенням в україн-

ській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 
"Укр. мова" / Омельяненко Олена Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-

роди. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5795 А]

 УДК 811.161.2'373.7 

7513. Потапчук І. М. Народна географічна термінологія в західноподільських 
говірках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 

"Укр. мова" / Потапчук Ірина Михайлівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Луцьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5838 А] УДК 811.161.2'282.2(477.43) 
7514. Сизонов Д. Ю. Лінгвопрагматичний потенціал української медичної тер-

мінології у ЗМІ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Сизонов Дмитро Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка, Ін-т філології. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-5265 А] УДК 811.161.2'373'42:61 
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7515. Снісаренко Я. С. Суспільно-політична лексика у структурно-семан-

тичному аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.15 "Заг. мовознав." / Снісаренко Яна Станіславівна ; Держ. закл. "Південноукр. 

нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка]. — Одеса, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-4602 А] УДК 811.161.2+811.111] '373 

7516. Стрілець І. В. Комунікативна детермінованість особової семантики у 

зверненому мовленні українців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Стрілець Інна Валеріївна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7113 А] УДК 811.161.2'271.12 

7517. Тарасюк Т. М. Функціонально-семантичні параметри сучасного релігій-

ного послання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Тарасюк Тетяна Миколаївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 

— Луцьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-5916 А]

 УДК 811.161.2'37'38:2 

7518. Тюфкій Є. С. Синтаксис української реклами: структурна та семантична 

типологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Тюфкій Євгенія Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 

120 пр. — [2012-5351 А] УДК 811.161.2'373.4 

7519. Шевченко К. М. Етимологічні дублети в українській мові : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Шевченко 

Кристина Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Донбас. держ. 

пед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-7176 А] УДК 811.161.2'373.6 

7520. Шпак Ю. О. Інтертекстуальність у мовній системі козацьких літописів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Шпак Юлія Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 

2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5451 А] 

 УДК 811.161.2'42 

7521. Шульга Д. О. Іншомовні слова в письменницькому епістолярії 20—50-х ро-

ків ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 

"Укр. мова" / Шульга Дмитро Олександрович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2012-6016 А] 

 УДК 811.161.2'373.45 

811.162.1 Польська мова 

На ступінь кандидата 

7522. Тимошук Р. П. Лінгвістична термінологія у польській мові: лексикогра-

фічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.03 

"Слов'ян. мови" / Тимошук Роман Павлович ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. По-

тебні, [Укр. мов.-інформ. фонд]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) 

та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2012-5922 А] УДК 811.162.1'373.46 
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811.163.2 Болгарська мова 

На ступінь кандидата 

7523. Стоянова Д. Ф. Да-конструкції у болгарських дамаскинах ХVІІІ ст. : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. 

мови" / Стоянова Дарина Федорівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-5902 А] УДК 811.163.2'366'42 

811.21/.22 Індоіранські мови 

На ступінь кандидата 

7524. Ференчак Ю. Р. Французькі та англійські запозичення у сучасній персь-

кій мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Афри-

ки, абориген. народів Америки та Австралії" / Ференчак Юлія Романівна ; НАН 

України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2012-7127 А] 

 УДК 811.222.1'06'373.45 

811.512.1 Тюркські мови 

На ступінь кандидата 

7525. Каша К. А. Тюркська міфологічна лексика як фрагмент мовної картини 

світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 

"Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Каша Кате-

рина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського, [Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 23 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 

100 пр. — [2012-6173 А] УДК 811.512.1'373.7 

7526. Сіленко Н. В. Лексико-стилістичні особливості турецького рекламного 

тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 

"Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Сіленко 

Наталія Василівна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського, [Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. 

— [2012-6669 А] УДК 811.512.161'42 

7527. Телешун К. О. Турецька фахова мова торгівлі: етнолінгвістичні та лінгво-

прагматичні характеристики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та 

Австралії" / Телешун Катерина Олегівна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Крим-

ського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6340 А] 

 УДК 811.512.161'276.6:339 

811.521 Японська мова 

На ступінь кандидата 

7528. Сав'як Н. В. Мовні маніфестації концепту кохання/любов у японській 

лінгвокультурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / 
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Сав'як Наталія Вікторівна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, [Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 

(5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5866 А] УДК 811.521'33 

811.531 Корейська мова 

На ступінь кандидата 

7529. Переверзєв Д. І. Мовні та позамовні чинники формування звукових особ-

ливостей корейської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австра-

лії" / Переверзєв Дмитро Ігорович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримсь-

кого, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—18 

(47 назв). — 120 пр. — [2012-6591 А] УДК 811.531'37 

811.72 Австралійські мови 

На ступінь кандидата 

7530. Маляренко І. О. Етнореалії в австралійських поетичних текстах: лінгво-

культурний і лінгвокогнітивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Маляренко Ірина Олександрівна ; 

Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2012-7016 А] УДК 811.72'42:821.72-1.09 

82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

7531. Барбукова І. С. Онлайновий щоденник як феномен віртуальної літератури: 

жанрова природа, поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Барбукова Ірина Сергіївна ; Донец. нац. ун-т, 

[ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2012-4674 А] УДК 82.09:004.738.5 

7532. Більченко А. А. Міфопоетика війни: аспектологія художнього текстопо-

родження : (на прикл. творів про Другу світ. війну) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Більченко Анна Андріїв-

на ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 

100 пр. — [2012-5515 А] УДК 82.09 

7533. Гладка Н. В. Нарцисизм у європейській літературі кінця ХІХ — початку 

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.06 "Теорія л-ри" / Гладка Наталія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6095 А] УДК 82(4).09"18/19" 

7534. Гура Н. П. Інтерпретація міфу про Іфігенію в європейській літературі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порів-

нял. літературознав." / Гура Наталя Петрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Запоріз. нац. ун-т, Каф. рос. філології]. — Дніпропетровськ, 2012. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-5586 А] УДК 82(4)-343.091 

7535. Колтакова Н. Г. Символіко-трагедійна парадигма лірики: поетика книги 

віршів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 
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"Теорія л-ри" / Колтакова Наталя Геннадіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5654 А] 

 УДК 821(100)-1.09:801.661 

7536. Передерій С. М. Детектив 20—30-х років ХХ століття в американській 

та українській літературах: типологічні подібності, художні особливості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літера-

турознав." / Передерій Сергій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-5158 А] УДК 82-312.4.091'06=111=161.2 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 
7537. Боковець А. В. Англійська лірика кінця ХV — першої половини ХVІ сто-

ліття: еволюція і жанрова специфіка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Боковець Анастасія Вікторівна ; 

Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Класич. приват. ун-т]. — Миколаїв, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6066 А]

 УДК 821.111-1.09"14/15" 

7538. Канчура Є. О. Моделювання текстуалізованого світу в романах-фентезі 

Террі Пратчетта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Канчура Євгенія Орестівна ; Чорномор. держ. ун-т 

ім. Петра Могили, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Миколаїв, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-6167 А] УДК 821.111-3.09 

7539. Кузьменко Д. Ф. Літературна реконструкція як прийом і авторський ху-

дожній метод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.06 "Теорія л-ри" / Кузьменко Дмитро Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-4989 А]

 УДК 821.111.09 

7540. Сенчук І. А. Міфопоетика Вільяма Б. Єйтса : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Сенчук Ірина 

Анатоліївна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Миколаїв, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-6327 А] УДК 821.111-1.09(092) 

7541. Храброва Г. М. Специфіка художньої репрезентації гендерного дискур-

су в ранніх поемах В. Шекспіра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-

лол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Храброва Ганна Миколаївна ; Чор-

номор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Класич. приват. ун-т]. — Миколаїв, 2012. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5965 А]

 УДК 821.111-14.09 

821.111(73).0 Література США англійською мовою 

На ступінь доктора 

7542. Шимчишин М. М. Художнє вираження афро-американської ідентичнос-

ті у літературному дискурсі Гарлемського ренесансу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" ; 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 

країн" / Шимчишин Марія Мирославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Тер-

нопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: 

с. 25—29. — 100 пр. — [2012-5432 А] УДК 821.111(73).09 
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На ступінь кандидата 

7543. Данильчук О. М. Проблематика і поетика романів Артура Хейлі 1960—
1980-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 
"Л-ра зарубіж. країн" / Данильчук Ольга Михайлівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). 
— 100 пр. — [2012-5590 А] УДК 821.111(73)-31.09'06(092) 

7544. Кузебна В. В. Проза Шервуда Андерсона: домінанти поетики : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / 
Кузебна Владислава Валеріївна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Черкас. 
держ. технол. ун-т]. — Миколаїв, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2012-6215 А] УДК 821.111(73)-3.09 

821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь кандидата 

7545. Лучик О. І. Художні особливості драматургії Юри Зойфера у контексті 
австрійської літератури міжвоєнного часу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Лучик Олег Іванович ; Чор-
номор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. 
— Миколаїв, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6253 А]
 УДК 821.112.2(436)-31.09(092) 

7546. Шевців Г. М. "Поезія і правда": автобіографічний дискурс Ґете в кон-
тексті європейської традиції та новаторства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Шевців Галина Михайлівна ; До-
нец. нац. ун-т, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Донецьк, 2012. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2012-4154 А]
 УДК 821.112.2-312.6.09(092) 

821.131.1.0 Італійська література 

На ступінь кандидата 

7547. Рибалка І. С. Структурні механізми відкритого твору : (на матеріалі тео-
рет. та худож. творів Умберто Еко) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Рибалка Ірина Сергіївна ; Донец. нац. 
ун-т. — Донецьк, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2012-5224 А]
 УДК 821.131.1.09 

821.133.1.0 Французька література 

На ступінь доктора 

7548. Драненко Г. Ф. Онтологічні й аксіологічні виміри міфологічних струк-
тур у контексті французької літератури ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" ; 10.01.05 "Порівнял. 
літературознав." / Драненко Галина Флоріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2012. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 34—38 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6876 А] УДК 821.133.1.09 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь доктора 

7549. Гусєва О. О. Жанр нарису в російській літературі кінця ХVІІ — початку 
ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.02 
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"Рос. л-ра" / Гусєва Олена Олександрівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 
[Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Сімферополь, 2012. — 40 с. — Біблі-
огр.: с. 33—37 (34 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7238 А] 

 УДК 821.161.1-4.09 

На ступінь кандидата 

7550. Бабенко О. О. Поетика драматургії В. В. Набокова : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Бабенко Оль-

га Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Держ. закл. "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). 

— 100 пр. — [2012-6362 А] УДК 821.161.1-1.09 

7551. Василевич О. О. Типологічні риси та художнє новаторство прози "поко-

ління 1990-х" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 

"Рос. л-ра" / Василевич Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 150 пр. — [2012-6427 А] 

 УДК 821.161.1-3.09 

7552. Водоп'янова К. М. Функції авторської маски у сказовій оповіді : (на ма-

теріалі творів М. С. Лєскова) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Водоп'янова Ксенія Михайлівна ; Донец. нац. 

ун-т, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-6082 А] УДК 821.161.1-343.09(092) 

7553. Грішанова Ю. В. Особистість і лірика Кароліни Павлової у контексті 

російської літератури ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Грішанова Юлія Володимирівна ; Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Сім-

ферополь, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-6794 А]

 УДК 821.161.1-1.09"18" 

7554. Дашкевич М. Г. Естетика і поетика феномену "зауму" в російському лі-

тературному авангарді 1910-х—1920-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Дашкевич Михайло Геннадійо-

вич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 

(4 назви). — 100 пр. — [2012-5591 А] УДК 821.161.1.09'06 

7555. Добробабіна О. Ю. Жанрова структура повістей Л. М. Толстого 

80—90-х років ХІХ ст. : ("Крейцерова соната", "Диявол", "Отець Сергій") : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Доб-

робабіна Ольга Юріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 13—16 (24 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4829 А] 

 УДК 821.161.1.09(092) 

7556. Заровна І. Б. Концепція жанрового розвитку російської комедії другої 

половини ХVІІІ—ХІХ ст. в працях Б. В. Варнеке : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Заровна Інна Борисівна ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5616 А] УДК 821.161.1-22.09"1750/1900" 

7557. Павельєва А. К. Художній час та художній простір у циклах М. В. Гого-

ля "Вечори на хуторі біля Диканьки" та "Миргород" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Павельєва Анна Костянтинів-

на ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. 

— Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-6584 А] 

 УДК 821.161.1-3.09 
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7558. Перзеке М. Ю. Топос "іншого царства" в російській літературній казці 

першої половини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Перзеке Маргарита Юріївна ; Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5159 А] УДК 821.161.1-343.09'06 

7559. Прусенко Г. Є. Поетика метапрози А. Бєлого : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 "Рос. л-ра" / Прусенко Галина Євгеніїв-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-4576 А] УДК 821.161.1.09 

7560. Хімаван Прабово. Жіноче начало як вираження гуманістичного пафосу 

в романі Ф. М. Достоєвського "Біси" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Хімаван Прабово ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. — Х., 2012. — 17 с. 

— Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 130 пр. — [2012-5378 А] УДК 821.161.1-31.09"18" 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

7561. Вірченко Т. І. Дискурс, еволюція, типологія художніх конфліктів україн-

ської драматургії 1990—2010 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Вірченко Тетяна Ігорівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Львів, 2012. — 

32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (34 назви) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2012-7482 А]

 УДК 821.161.2-2.09 

7562. Козлов Р. А. Хронотопіка драм Івана Франка: теорія та інтерпретація : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 

л-ри" ; 10.01.01 "Укр. л-ра" / Козлов Роман Анатолійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Львів, 2012. — 32 с. — Біб-

ліогр.: с. 27—30 (33 назви) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2012-7548 А] 

 УДК 821.161.2.09 

7563. Рева-Лєвшакова Л. В. Неореалістична українська і російська проза 

першої третини ХХ століття: рецепції наративу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Рева-

Лєвшакова Людмила Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 та в підрядк. 

прим. — 130 пр. — [2012-4581 А] УДК 821.161.2+821.161.1]-3.091"19" 

На ступінь кандидата 

7564. Аннікова О. М. Риси модерністської поетики у прозі Гната Хоткевича : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 

Аннікова Оксана Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винничен-

ка. — Кіровоград, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-4655 А] УДК 821.161.2-3.09 

7565. Білокінь С. О. Часопросторова специфіка інтелектуального роману : (на 

матеріалі укр. творів 20-х років ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Білокінь Світлана Олександрів-

на ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5513 А] УДК 821.161.2-312.1.09 
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7566. Борисенко Н. М. Роман-триптих Валерія Шевчука "Три листки за вік-

ном": домінанти художності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Борисенко Наталія Миколаївна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-7464 А] УДК 821.161.2-31.09 
7567. Гладир Ю. Ф. Тема митця й мистецтва у поезії шістдесятників : (Ліна 

Костенко, Іван Драч, Микола Вінграновський) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Гладир Юлія Федорівна ; Кіро-

воград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2012. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2012-4780 А] УДК 821.161.2-1.09"196" 

7568. Голембовська Т. М. Лірика Олени Теліги: поетика особистісної та націо-

нальної ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Голембовська Тетяна Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2012-7416 А] УДК 821.161.2-1.09(092) 

7569. Жижченко Л. Б. Жанрова специфіка повістей Ольги Кобилянської : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 

Жижченко Лариса Борисівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винничен-
ка, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Кіровоград, 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4852 А] 

 УДК 821.161.2-31.09 

7570. Загоруйко Н. А. Літературно-естетичний дискурс таборового епістолярію 
українських шістдесятників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Загоруйко Наталія Анатоліївна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Одеса, 2012. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4859 А] 

 УДК 821.161.2-6.09 
7571. Кириченко Ю. С. Автор, оповідач, читач у структурі художньої прози 

Г. Квітки-Основ'яненка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Кириченко Юлія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2012-4485 А]
 УДК 821.161.2-3.09 

7572. Клименко Т. Є. Архетипна символіка у "Повісті минулих літ" : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Кли-

менко Тетяна Євгеніївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Житомир. 

держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Черкаси, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2012-6933 А] УДК 821.161.2.09 

7573. Козлітіна О. І. Єгипетський модус в творчості Лесі Українки: генеза, 

знакова парадигма, інтерпретація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Козлітіна Олена Іванівна ; Кіровоград. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Крим. гуманіт. ун-т]. — Кіровоград, 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4494 А]

 УДК 821.161.2-1.09 

7574. Корнілова К. О. Проза Павла Загребельного 90-х рр. ХХ ст. — поч. ХХІ ст.: 

іманентна проблематика катастрофізму та її художнє втілення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Корнілова 

Катерина Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-6509 А] УДК 821.161.2-3.09(092) 
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7575. Криловець Н. В. Філософська поезія Ліни Костенко : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Криловець 

Наталія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Нац. ун-т "Остроз. 

акад."]. — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2012-7565 А]

 УДК 821.161.2-1.09(092) 

7576. Куцевол О. В. Творчість Юрія Шовкопляса і соцреалістичний канон в 

українській літературі 30—60-х рр. ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Куцевол Ольга Вікторівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15. 

— 100 пр. — [2012-4999 А] УДК 821.161.2.09'06(092) 

7577. Левицький В. А. Київський текст в українській поезії 1910-х — 1930-х ро-

ків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Тео-

рія л-ри" / Левицький В'ячеслав Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (39 назв). — 100 пр. — [2012-4229 А] 

 УДК 821.161.2-1.09"1910/1930" 

7578. Лугова Т. М. Теоретико-методологічні аспекти літературознавчої концеп-

ції М. С. Грушевського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Лугова Тетяна Миколаївна ; Донец. нац. ун-т, [Горлів. 

держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-5029 А] УДК 821.161.2.09 

7579. Михида Л. М. Специфіка творчої лабораторії Івана Багряного: трансфор-

мація життєвого матеріалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Михида Людмила Миколаївна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — 

Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6280 А] 

 УДК 821.161.2.09(092) 

7580. Миц К. В. Художня інтерпретація історичної дійсності в українській 

прозі ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Миц Катерина Володимирівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2012-5742 А] УДК 821.161.2-3.09'06 

7581. Мізінкіна О. О. Поетика історичної романістики Раїси Іванченко : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 

Мізінкіна Олена Олексіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5744 А]

 УДК 821.161.2-311.6.09(092) 

7582. Мокренцов Д. С. Художня інтерпретація пророцтва в українській прозі 

першої третини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Мокренцов Денис Сергійович ; Кіровоград. держ. 

пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. 

ун-т"]. — Кіровоград, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-4537 А]

 УДК 821.161.2-3.09"19" 

7583. Накашидзе І. С. Проблема батьківщини у творчості україномовних 

поетів Канади (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Накашидзе Ірина Сергіївна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — 

Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6561 А]

 УДК 821.161.2(71)-1.09 
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7584. Перетята О. С. Творчість Зірки Мензатюк і українська дитяча література 

другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Перетята Олеся Сергіївна ; Чер-

кас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка"]. — Черкаси, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-7071 А]

 УДК 821.161.2-3-93.09"199/200" 

7585. Понасенко А. В. Творчість Богдана Рубчака й естетика Нью-Йоркської 

групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. л-ра" / Понасенко Артем Васильович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Черкаси, 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-4364 А] 

 УДК 821.161.2.09(092) 

7586. Процик І. В. Архетипи в художньому моделюванні світу І. Драча і 

М. Ореста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. л-ра" / Процик Ірина Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Воло-

димира Винниченка, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — Кіровоград, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-5204 А] УДК 821.161.2.09 

7587. П'ятковська Є. Д. Віршований роман в українській літературі ХХ сто-

ліття: особливості поетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / П'ятковська Євгенія Дмитрівна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-7632 А] УДК 821.161.2-1.09"19" 

7588. Старова О. О. Художня концепція смерті-воскресіння в українській мі-

фософській ліриці першої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Старова Олена Олександрів-

на ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-4603 А] УДК 821.161.2-1.09 

7589. Сусол Л. О. Необароковий компонент поетики Ліни Костенко : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Сусол 

Лілія Олександрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — 

Кіровоград, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-5312 А] УДК 821.161.2.09 

7590. Сушкевич Т. О. Особливості композиції романів П. Загребельного про 

Київську Русь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. л-ра" / Сушкевич Тетяна Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Черкаси, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-6691 А] УДК 821.161.2-3.09 

7591. Тимофєєва О. М. Літературно-художня творчість Льва Скрипника: особ-

ливості проблематики й поетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-

лол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Тимофєєва Ольга Миколаївна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Х., 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-6695 А] 

 УДК 821.161.2-3.09 

7592. Хижняк К. В. Зображення тоталітарного минулого в українській прозі 

90-х рр. ХХ — поч. ХХІ ст.: ідеологічний дискурс та поетика : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Хижняк Катери-

на Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2012-5957 А] УДК 821.161.2-3.09 
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7593. Цехмейструк М. Г. Автотематичний цикл ("На білому коні", "На коні 

вороному", "П'ять по дванадцятій", "Плянета Ді-Пі") у контексті творчості Уласа 

Самчука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 

"Укр. л-ра" / Цехмейструк Марія Григорівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 

Одеса, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2012-3919 А] 

 УДК 821.161.2.09 

7594. Циганенко В. Л. Густинський літопис і "Палінодія" Захарії Копистенсь-

кого в контексті становлення барокової історичної свідомості : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Циганенко Вік-

торія Леонідівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2012-4621 А] УДК 821.161.2-3.09 

7595. Частакова Н. С. Літературно-критичні та культурологічні концепції у 

науковій творчості Івана Дзюби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-

лол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Частакова Надія Сергіївна ; Кіровоград. 

держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5393 А] УДК 821.161.2.09 

7596. Чернуха В. П. Проблематика та жанрово-стильові модифікації новеліс-

тики Василя Портяка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Чернуха Вікторія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-4627 А] УДК 821.161.2-32.09 

7597. Чиж Н. О. Екзистенційний дискурс у воєнному щоденнику : (Олександр 

Довженко — Олесь Гончар — Аркадій Любченко) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Чиж Наталія Олександрівна ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-4127 А] 

 УДК 821.161.2.09 

7598. Школа І. В. Особливості рецепції роману М. Сервантеса "Дон Кіхот" в 

українській та англійській прозі 10—20-х років ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Шко-

ла Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Бердян. держ. пед. ун-т]. 

— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2012-5441 А] 

 УДК 821.161.2-3+821.111-3].091 

7599. Юзьків Г. І. Константа петраркізму в українській любовній ліриці  : 

(В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Юзьків Галина Іванівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). 

— 100 пр. — [2012-5464 А] УДК 821.161.2-1.09 

821.162.3.0 Чеська література 

На ступінь кандидата 
7600. Польова Ю. С. Постмодерні модифікації "празького тексту": романи 

М. Айваза та Д. Годрової : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.01.03 "Л-ра слов'ян. народів" / Польова Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-4252 А] УДК 821.162.3-31.09 
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821.41.0 Література афро-азіатськими  

(хаміто-семітськими) мовами 

На ступінь кандидата 
7601. Величко М. П. Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 

країн" / Величко Марія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. 

— К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2012-7477 А] 

 УДК 821.411.21+821.134.2]-1.09 

821.51.0 Література урало-алтайськими мовами 

На ступінь доктора 

7602. Усеінов Т. Б. Класична кримськотатарська писемна поезія кінця XVI — 

початку XVIII ст.: архітектоніка, семантика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.10 "Кримськотатар. л-ра" / Усеінов Тімур Бекірович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 

2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6712 А]

 УДК 821.512.19-1.09"15/17" 

На ступінь кандидата 

7603. Посохова К. В. Діалог культур як фактор ідейно-художньої своєрідності 

романів Орхана Памука "Біла фортеця", "Мене звати Червоний", "Сніг" та "Стамбул: 

місто спогадів" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Посохова Катерина Василівна ; Таврійс. нац. ун-т 

ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-4068 А] УДК 821.512.161-31.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

7604. Маярчак С. П. Лівобережжя Середнього Подністров'я у ІХ—ХІІІ ст. : 

(за даними іст.-археол. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Маярчак Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т 

археології. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 100 пр. — [2012-7292 А]

 УДК 902.2(477.43) 

7605. Оногда О. В. Кераміка Середньої Наддніпрянщини другої половини 

ХІІІ—ХV ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 

"Археологія" / Оногда Олена Вікторівна ; НАН України, Ін-т археології, [Нац. ун-т 

"Києво-Могилян. акад."]. — К., 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—14 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-7304 А] УДК 903.23:666.3/.7](477.63) 

7606. Панковський В. Б. Кістяна і рогова індустрії доби пізньої бронзи в Пів-

нічному Причорномор'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.04 "Археологія" / Панковський Валентин Борисович ; НАН України, Ін-т 

археології. — К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-7310 А] УДК 903.01:903.2](477.7)"6377" 

7607. Яненко А. С. Археологічна діяльність музеїв радянської України (1919—

1934 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 
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"Археологія" / Яненко Анна Сергіївна ; НАН України, Ін-т археології, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. 

— [2012-7390 А] УДК 902:069](477)"1919/1934" 

908 Краєзнавство 

На ступінь кандидата 

7608. Качковська Л. Р. Діяльність Київського товариства охорони пам'яток 

старовини і мистецтва щодо вивчення і збереження культурної спадщини Правобе-

режної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

26.00.05 "Музеєзнав. Пам'яткознав." / Качковська Леся Ростиславівна ; Волин. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — 

[2012-4918 А] УДК 908:061.1](477-25) 

7609. Тоцька Ж. В. Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині в пер-

шій половині ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Тоцька Жанна Валеріївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-4103 А] УДК 908(477.51)"18" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь кандидата 

7610. Атаманюк Я. Д. Рекреаційна система Івано-Франківської області : (крає-

знав.-картогр. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Атаманюк Ярослава Дмитрівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-6724 А] УДК 911.3+338.483.1(477.86) 

7611. Бабюк Л. М. Еколого-географічні підходи щодо раціонального викорис-

тання рекреаційних ресурсів заповідних територій : (на матеріалах екостежок Серед. 

Подністров'я) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 

11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Бабюк Ла-

риса Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-6408 А] УДК 911.9:502](477.84) 

7612. Білоус А. В. Геопросторова організація системи ЗМІ в Україні у світово-

му контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 

"Екон. та соц. географія" / Білоус Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — 120 пр. — 

[2012-5514 А] УДК 911.3:316.774(477) 

7613. Брик С. Д. Давні німецькі поселення на території Західної України: рет-

роспективно-географічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Брик Степан Дмитрович ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2012-5528 А] 

 УДК 911.37(1:477.8=112.2) 

7614. Вітенко І. М. Еколого-географічна ситуація: стан, проблеми, перспекти-

ви : (на матеріалах Тернопіл. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. 

ресурсів" / Вітенко Ігор Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4741 А] УДК 911.9:502](477.84) 

7615. Гаєвська Н. С. Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в Лу-

ганській області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 

11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Гаєвська Надія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

130 пр. — [2012-4205 А] УДК 911.3:364.662](477.61) 

7616. Дністрянська Н. І. Місце і роль селищ в системі розселення України : 

(на прикл. Львів. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Дністрянська Наталія Іванівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 

100 пр. — [2012-7417 А] УДК 911.3:314](477.83) 

7617. Дударчук К. Д. Історико-культурні туристичні ресурси Тернопільської 

області: стан збереження і використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Дударчук Катерина 

Дмитрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володи-

мира Гнатюка]. — Львів, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. 

— [2012-6136 А] УДК 911.3:338.483(477.84) 

7618. Колодницька Р. В. Агровикористання геосистем Карпатського націона-

льного природного парку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Ко-

лодницька Руслана Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-6952 А] УДК 911.2:631.1](477) 

7619. Колядинський П. В. Територіально-функціональна організація та стра-

тегія розвитку великого міста : (на прикл. м. Чернівці) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Колядин-

ський Павло Валентинович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-5656 А] 

 УДК 911.375(477.85-25) 

7620. Кочеткова І. В. Рекреаційні ландшафти міста Києва: методика конструк-

тивно-географічного аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія та раціон. використ. природ. ресур-

сів" / Кочеткова Ірина Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 120 пр. — [2012-5668 А] 

 УДК 911.5:502.5](477-25) 

7621. Кучманич Н. Г. Екологічний стан нафтовидобувних районів західного 

Передкарпаття: оцінка та обґрунтування природоохоронних заходів : (за матеріалами 

Борислав. родовища) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Куч-

манич Неля Геннадіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-5683 А] 

 УДК 911.9:502]:622.276(477.83) 

7622. Микітчак Г. С. Геоекологічне обґрунтування системи комплексного ви-

користання твердих побутових відходів у Львівській області : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і 



   

 
493 

раціон. використ. природ. ресурсів" / Микітчак Галина Степанівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-6275 А] УДК 911.9:[504.5:628.47](477.83) 

7623. Міщенко О. В. Конструктивно-географічне обґрунтування розвитку еко-

логічного туризму в національних природних парках : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. вико-

рист. природ. ресурсів" / Міщенко Олена Віталіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-

ка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-6553 А] 
 УДК 911.9(477.82-751.2):338.48-6:502/504 

7624. Новицька С. Р. Природні рекреаційні ресурси: географічні аспекти оцін-

ки і аналізу : (на матеріалах Тернопіл. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. при-

род. ресурсів" / Новицька Світлана Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тер-
нопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-4544 А] УДК 911.5(477.84) 

7625. Покляцький С. А. Умови життя населення великих міст України : (сус-

піл.-геогр. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Покляцький Сергій Анатолійович ; НАН 

України, Ін-т географії. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-5186 А] УДК 911.375(477) 

7626. Симочко Г. В. Туристично-рекреаційні ресурси Закарпатської області та 

основні напрями їх раціонального використання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. 

природ. ресурсів" / Симочко Ганна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4260 А]

 УДК 911:338.483(477.87) 
7627. Скутар Т. Д. Рекреаційно-туристична різноманітність Чернівецької об-

ласті: сучасний стан, оцінка та перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. при-

род. ресурсів" / Скутар Тетяна Дмитрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 
— Чернівці, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-5278 А]

 УДК 911.3:338.483.1](477.85) 

7628. Смочко Н. М. Географічні передумови розвитку і трансформації госпо-

дарського комплексу Закарпатської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Смочко Наталія Ми-
хайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-5290 А]

 УДК 911.3:33](477.87) 

7629. Триснюк І. В. Екологічний стан геосистем в межах Кременецьких гір : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструк-

тив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Триснюк Іван Васильович ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-7356 А] УДК 911.5(23:477.84):502.175 

7630. Федюк О. М. Розвиток суспільно-географічної думки в Україні у другій 
половині ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.13 "Історія географії" / Федюк Олексій Миколайович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-5363 А] УДК 911.3(477)"19" 
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7631. Шовкун Т. М. Медико-географічний аналіз захворюваності населення : 

(на прикл. Чернігів. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Шов-

кун Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. — [2012-5448 А] 

 УДК 911.37:616](477.51) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні 

історичні дисципліни 

На ступінь кандидата 

7632. Арабаджи С. С. Повсякденне життя грецького населення Північного 

Приазов'я кінця ХVІІІ — початку ХХ ст.: джерелознавчий аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та 

спец. іст. дисципліни" / Арабаджи Світлана Сергіївна ; Донец. нац. ун-т, [Маріупол. 

держ. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-4663 А] УДК 930.2:94(=14)(477.7)"179/190" 

7633. Босенко Н. П. Ідейно-національні й методологічні позиції Київської іс-

торичної школи останньої чверті ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. 

дисципліни" / Босенко Наталія Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмель-

ниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Во-

лодимира Винниченка]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7466 А] 

 УДК 930.1(477-25)"18/19" 

7634. Зозуля С. М. Сучасна архівна термінологія в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.02 "Документознав., архівоз-

нав." / Зозуля Світлана Миколаївна ; Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. спра-

ви та документознав. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. 

— [2012-3986 А] УДК 930.25:001.4](477) 

7635. Казанков Р. Ю. Чорноморський регіон в суспільно-політичній та істо-

ричній думці України (кін. ХІХ—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / 

Казанков Роман Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 

ун-т ім. Григорія Сковороди", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-7420 А] УДК 930.2(262.5-32:477)"18/19" 

7636. Кашуба О. В. Документи Головліту УРСР як історичне джерело (1944—

1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Іс-

торіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Кашуба Ольга Віталіївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 та 

в підрядк. прим. — 110 пр. — [2012-7263 А] УДК 930.25(477)"1944/1991" 

7637. Колодчук Д. В. Історіографія історії Нової Запорізької Січі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерело-

знав. та спец. іст. дисципліни" / Колодчук Діна Валеріївна ; Донец. нац. ун-т. — До-

нецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-5652 А] УДК 930(477)"17/19" 
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7638. Кудінов Ю. М. Україна раннього нового часу в історіографії США та 

Канади 1960-х — 2000-х рр.: проблемне поле досліджень і наукові інтерпретації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., 

джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Кудінов Юрій Миколайович ; НАН України, 

Ін-т історії України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2012-4985 А] УДК 930.1(73+71):94(477)]"1960/2000" 

7639. Літвіненко Є. В. Німецька хроніка "Theatrum Europaeum" як джерело з 

історії України другої половини ХVІІ — початку ХVІІІ століття і пам'ятка історіог-

рафії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Істо-

ріогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Літвіненко Єлізавета Валеріївна ; 

НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-5023 А] УДК 930.2(477):050(430)"1635/1788" 

7640. Осередчук О. А. Архів Львівського університету у другій половині ХІХ — 

першій половині ХХ ст.: історія формування та функціонування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.02 "Документознав., архівоз-

нав." / Осередчук Ольга Анатоліївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-

надського, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4554 А] 

 УДК 930.25:378.4(477.83-25)"18/19" 

7641. Сокур Л. А. Державна політика України у сфері діловодства (1917—

2010): основні риси й напрями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 27.00.02 "Документознав., архівознав." / Сокур Людмила Анатоліївна ; 

М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-4268 А] 

 УДК 005.92:930.253](477)"1917/2010" 

7642. Черноіваненко В. В. Рукописи Мертвого моря та ідентифікація Кумра-

ну: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Черноіваненко Віталій 

Віталійович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Гру-

шевського, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5977 А] 

 УДК 930.1:26"652"-86Е-2 

7643. Щелкунов А. О. Політичні репресії кінця 1920-х — початку 1950-х років 

в пізньорадянській історіографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Щелкунов 

Антон Олексійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-4173 А] УДК 930.1(47+57)"1920/1950" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

7644. Боднарюк Б. М. Інститут чернецтва в християнському універсумі 

ІІІ — першої половини VII ст.: особливості становлення і тенденції розвитку : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Боднарюк Богдан Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернів-

ці, 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—36 (41 назва). — 100 пр. — [2012-6749 А] 

 УДК 94+27-788]"02/6" 
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7645. Бочаров С. В. Польща на шляху до Європейського Союзу: внутрішньо-

політичний та міжнародний виміри (1989—2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Бочаров Сергій Вікторович ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (39 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-6757 А] УДК 94(438)"1989/2004" 

7646. Тарасенко М. О. Давньоєгипетська картина світу в образотворчій тра-

диції Книги мертвих часу Нового царства та Третього перехідного періоду : (віньєт-

ки гл. 16, 17 і 42) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 

07.00.02 "Всесвіт. історія" / Тарасенко Микола Олександрович ; НАН України, Ін-т 

сходознав. ім. А. Ю. Кримського. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—31 

(50 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6693 А] УДК 94:75](32) 

7647. Федорук Я. О. Міжнародні відносини середини ХVІІ століття і укладен-

ня Віленського договору між Річчю Посполитою та Росією у 1656 році : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Федорук Ярослав Олександрович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерело-

знав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2012. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-3891 А] УДК 94+327](438:470)"1656" 

На ступінь кандидата 

7648. Бабюх Ю. А. Молдавська АРСР в складі УРСР: формування території та 

національний склад населення (1924—1940 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бабюх Юрій Антонович ; 

НАН України, Ін-т історії України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). 

— 100 пр. — [2012-4667 А] УДК 94:323.17](478:477)"1924/1940" 

7649. Вахонєєв В. В. Боспор Кіммерійський у VI ст. до н. е.: грецька колоніза-

ція району : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 

"Всесвіт. історія" / Вахонєєв Віктор Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (27 назв). — 100 пр. — [2012-6835 А]

 УДК 94(38)(1-52)"-06" 

7650. Вінниця Г. Р. Геноцид єврейського населення східних областей Білорусії 

в 1941—1944 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.02 "Всесвіт. історія" / Вінниця Геннадій Рувимович ; НАН України, Ін-т історії 

України. — К., 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2012-6079 А]

 УДК 94:341.485(411.16)](476-11)"1941/1944" 

7651. Гаврилишин П. М. Імміграційна політика Італійської Республіки в 

1990—2011 рр. : (на прикл. укр. імміграції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гаврилишин Петро Михайлович ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-6088 А] УДК 94:331.556.44](450)"1990/2011" 

7652. Гахраманова Ш. Ш. Становлення державності Косово: історичні, дип-

ломатичні та внутрішньополітичні аспекти (1981—2011 рр.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гахраманова 

Шахла Шакі ; Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7731 А]

 УДК 94:32](497.115)"1981/2011" 

7653. Горнова І. С. Суспільно-політична історія Візантії ХІ ст. в системі істо-

ричних поглядів Михаїла Пселла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
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наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Горнова Ірина Сергіївна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-4796 А] УДК 94(38)"10" 

7654. Крижко Є. В. Політика Пакистану щодо держав Центральної Азії  

(1991—2008 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Крижко Євген Володимирович ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7271 А] 

 УДК 94(549.1)"1991/2008" 
7655. Мальований О. О. Енергетичний фактор у процесах регіональної інтег-

рації (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Мальований Олександр 

Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4525 А] УДК 94+620.9]"19/20" 
7656. Матлай Л. С. Дипломатія Іспанії в період консолідації демократії 

(80—90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Матлай Любава Сергіївна ; Дип. акад. 

України при М-ві закордон. справ України. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7749 А] 

 УДК 94:327](460)"1980/1999" 

7657. Михаліцин П. Є. Літературна спадщина Григорія Назіанзина як ранньо-

візантійський культурно-історичний феномен : (за матеріалами трагедії "Стражден-

ний Христос") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Михаліцин Павло Євгенійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-

зіна. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2012-7032 А]

 УДК 94(100)"03":821.14'02-21 

7658. Мишуста А. О. Громадсько-політична та культурно-освітня діяльність 
українських жінок-емігранток у міжвоєнній Чехословаччині (1921—1939 рр.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Украї-

ни" / Мишуста Анастасія Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. 

— Дніпропетровськ, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2012-7594 А] УДК 94:061.2=161.2-055.2](437)"1921/1939" 

7659. Обухова О. Ю. Польсько-українське транскордонне співробітництво: 

становлення та розвиток (90-ті роки ХХ — поч. ХХІ століття) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Обухова Олена 

Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Україн-
ки]. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 130 пр. — [2012-6312 А]

 УДК 94:327](438:477)"1990/2010" 

7660. Семеніст І. В. Американсько-японський союз безпеки в постбіполярний 

період (1991—2001 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Семеніст Іван Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 150 пр. — [2012-7337 А]

 УДК 94:351.862.4](73:520)"1991/2001" 

7661. Трохимчук К. О. Іноземці в соціально-економічному житті Московської 

держави в другій половині ХV — першій половині ХVІ століть : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Трохимчук 

Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5346 А] 

 УДК 94(470+571)"14/15" 
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7662. Фалько С. А. Військова розвідка Росії у країнах Далекого Сходу (друга 

половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Фалько Сергій Анатолійович ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-4612 А] УДК 94:355.402](47+57):(5-11))"18/19" 
7663. Філатов М. В. Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з 

КНР (2001—2009 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Філатов Максим Володимирович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2012-7438 А] УДК 94:327](73+510)"2001/2009" 

7664. Філіпова М. П. Болгарське населення Південної Бессарабії у першій по-

ловині ХІХ століття: історико-демографічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисцип-

ліни" / Філіпова Марина Петрівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерело-
знав. ім. М. С. Грушевського, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5949 А]

 УДК 94(498.7)(=163.2)"1800/1850" 

7665. Цинова М. В. Науково-педагогічна діяльність української діаспори в 
США після Другої світової війни (середина 1940-х—1991 р.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Цинова Ма-

рина Вікторівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — 

Одеса, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-5385 А] 
 УДК 94:[001+37](73)(=161.2)"1940/1991" 

7666. Чернікова Н. С. Суспільно-політична та державна діяльність графа Олек-

сія Олександровича Бобринського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Чернікова Наталія Семенівна ; Дніпропет-

ров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв) та в підряк. прим. — 100 пр. — [2012-7160 А] 

 УДК 94(47+57)"1870/1917"(092) 

7667. Чолій С. В. Формування австро-угорських збройних сил у внутрішній 

політиці Габсбурзької Монархії (1868—1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Чолій Сергій Васильович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-7167 А] УДК 94:355](436:439)"1868/1914" 

7668. Чорна М. В. "Особливі відносини" Великої Британії та США за правлін-

ня лейбористських урядів (1997—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Чорна Мар'яна Василівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7705 А] УДК 94(410:73)"1997/2010" 

7669. Шайхулліна А. В. Політика США щодо Азербайджану в 1993—2000 рр. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Шайхулліна Аліна Валеріївна ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". 

— Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2012-4140 А] 

 УДК 94:327](73+479.24)"1993/2000" 
7670. Янко А. Л. Соціально-політична організація етрусків (VІІІ—ІІІ ст. до н. е.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. істо-

рія" / Янко Андрій Леонідович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-6028 А] 

 УДК 94:316.42](375)"-08/-03" 
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94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

7671. Агапов В. Л. Шахтарські колективи в умовах кризи 1976—1991 рр. : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Украї-
ни" / Агапов Володимир Леонідович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 39 с. — 
Бібліогр.: с. 32—36 (44 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4643 А] 

 УДК 94:316.454.3:622](477)"1976/1991" 
7672. Бондаренко В. С. Генеза промисловості Радянської України в міжвоєнну 

добу (1921—1941рр.): історіографічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бондаренко Віктор Степано-
вич ; Дон. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (30 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7210 А] УДК 94:338.45](477)"1921/1941" 

7673. Кривопішин О. М. Південно-Західні залізниці на теренах України в дру-
гій половині ХІХ століття: досвід акціонування і структурних перетворень : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кри-
вопішин Олексій Мефодійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. 
пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 
37 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (39 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7742 А]
 УДК 94:625.1](477)"18" 

7674. Лазуренко В. М. Становлення та розвиток селянських фермерських гос-
подарств в Україні: соціально-економічний аспект (1921—1929 рр.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Лазурен-
ко Валентин Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 
ун-т ім. Григорія Сковороди", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Переяслав-Хмель-
ницький (Київ. обл.), 2012. — 44 с. — Бібліогр.: с. 34—41 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2012-5006 А] УДК 94:631.115.11](477)"1921/1929" 

7675. Литвинова Т. Ф. Селянське питання та дворянство Лівобережної Украї-
ни у 80-ті роки ХVІІІ — першій половині ХІХ століття: ідеологічний аспект : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Украї-
ни" / Литвинова Тетяна Федорівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 
Дніпропетровськ, 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (41 назва) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2012-5695 А] УДК 94(477.5)"17/18" 

7676. Могильний Л. П. Життєвий шлях, суспільно-політична та наукова діяль-
ність Сергія Єфремова (1876—1939) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Могильний Леонід Петрович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (33 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5096 А] УДК 94(477)(092) 

7677. Молоткіна В. К. Видавнича справа в Радянській Україні в 20—30-ті ро-
ки ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Молоткіна Валентина Костянтинівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмель-
ницький (Київ. обл.), 2012. — 44 с. — Бібліогр.: с. 38—41 (32 назви). — 100 пр. — 
[2012-7041 А] УДК 94:655.4](477)"1920/1930" 

7678. Морозов О. В. Діяльність митних органів Російської імперії в українсь-
ких губерніях (ХVІІІ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Морозов Олег Вікторович ; Дніпропет-
ров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Акад. мит. служби України]. — Дніпропетровськ, 
2012. — 33 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (39 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2012-5105 А] УДК 94:336.24.07](477)"17/19" 
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7679. Патриляк І. К. Діяльність українського націоналістичного підпілля та 

повстанської армії в роки Другої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Патриляк Іван Казимиро-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 

(32 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4560 А] 

 УДК 94(477)"1939/1945" 

7680. Рябченко О. Л. Повсякденне життя студентів радянської України (1921—

1936 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Рябченко Ольга Леонідівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Ін-т історії України НАН України]. — Х., 2012. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 

(41 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5245 А] 

 УДК 94:316.62-057.875](477)"1920/1930" 

7681. Соляр І. Я. Зовнішні орієнтації національно-державницьких партій Захід-

ної України (1923—1939) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Соляр Ігор Ярославович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України]. — 

Івано-Франківськ, 2012. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (41 назва). — 110 пр. — 

[2012-6335 А] УДК 94:329.7](477.8)"1923/1939" 

7682. Федорова Л. Д. Охорона пам'яток історії та культури у Наддніпрянській 

Україні: форми й напрями, теоретично-правові засади (1870-ті — 1910-ті рр.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Украї-

ни" / Федорова Лариса Данилівна ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2012. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3890 А] 

 УДК 94+351.853](477)"1870/1910" 

7683. Хитровська Ю. В. Християнські конфесії Правобережної України у сус-

пільно-політичних процесах регіону (кінець ХVІІІ — початок ХХ століть) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Хитровська Юлія Валентинівна ; НАН України, Ін-т історії України, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (37 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3906 А] УДК 94(477)"17/19" 

7684. Шепко Л. Г. Соціально-політичний розвиток Боспорської держави 

VІ—ІІ ст. до н. е. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Шепко Лариса Георгіївна ; Донец. нац. ун-т. — До-

нецьк, 2012. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (38 назв). — 100 пр. — [2012-6008 А]

 УДК 94(477.7)"652" 

На ступінь кандидата 

7685. Абуков С. Н. Помісне дворянство Катеринославської губернії в 1877—

1905 рр.: соціально-економічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Абуков Сергій Навільович ; Донец. 

нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-4642 А] УДК 94:332.21-058.13](477.7)"1877/1905" 

7686. Альков В. А. Харків наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття: дозвілля 

міських мешканців в умовах модернізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Альков Володимир Андрійович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та 

в підрядк. прим. — 150 пр. — [2012-5489 А] УДК 94(477.54-25)"18/19" 

7687. Бадер А. В. Повсякденне життя студентства УРСР у середині 1950-х — 

середині 1980-х рр. : (на матеріалах Донбасу) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бадер Антон Васильович ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7203 А] 

 УДК 94(477.6)-057.875"1950/1980" 

7688. Басова А. О. Соціальна опіка в Харкові (кінець 1919—1934 рр.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Украї-

ни" / Басова Анна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. 

техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-6737 А] УДК 94+364.4](477.54)"1919/1934" 

7689. Бикова О. С. Голод 1921—1923 рр. у Криму : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бикова Олександра 

Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6370 А] 

 УДК 94(477.75)"1921/1923" 

7690. Блажевич Ю. І. Подільська православна єпархія в період становлення та 

зміцнення своїх позицій у регіоні (кінець ХVІІІ — 50-ті роки ХІХ ст.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Блаже-

вич Юрій Іванович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-

Подільський (Хмельниц. обл.), 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3936 А] УДК 94:271.2-773](477.43)"17/18" 

7691. Букіна І. В. Створення та діяльність громадських комітетів на Лівобереж-

ній Україні (березень — грудень 1917 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Букіна Ірина Василівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в під-

рядк. прим. — 110 пр. — [2012-4721 А] УДК 94(477)"1917" 

7692. Буліга М. М. Волинь у парламентському житті Російської імперії (1905—

1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Буліга Микола Миколайович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 

— Луцьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-4434 А] 

 УДК 94(477.82):342.8(470+571)]"1905/1917" 

7693. Васильєва О. О. Двір гетьманів Лівобережної України у 1663—1734 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Украї-

ни" / Васильєва Ольга Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7475 А] 

 УДК 94(477)"1663/1734" 

7694. Васьків Н. А. Єврейське питання а програмах та діяльності політичних 

партій Галичини наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Васьків Назар Анд-

рійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2012-5547 А] УДК 94:329](477.83/.86)"18/19" 

7695. Галич Н. В. Розвиток поштової справи в Україні у ХІХ — на початку ХХ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Ук-

раїни" / Галич Наталія Василівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 

Черкаси, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2012-6090 А] УДК 94:656.8](477)"18/19" 

7696. Гветадзе І. Г. Доброчинна та просвітницька діяльність іноземців на Півдні 

України (40-ві рр. ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Гветадзе Іван Георгійович ; Донец. 

нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-6769 А] УДК 94(477.7)"184/192" 

7697. Герун В. Б. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяль-

ність Івана Наумовича (1826—1891 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Герун Василь Богданович ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (8 назв). — 120 пр. — [2012-6448 А] УДК 94(477)(092) 

7698. Глушан О. В. Наукова, педагогічна та громадська діяльність С. В. Боро-

даєвського (1870—1942 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Глушан Олена Во-

лодимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4785 А] 

 УДК 94(477)(092) 

7699. Гнип І. Я. Діяльність Греко-католицької церкви на сторінках періодичної 

преси Східної Галичини (20—30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Гнип Ігор Ярославович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковоро-

ди", [Ін-т історії України НАН України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ обл.), 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 110 пр. — [2012-4787 А] 

 УДК 94:271.4](477.83/.86)"19" 

7700. Гомоляко А. О. Науково-педагогічна діяльність В. Ю. Данилевича : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Украї-

ни" / Гомоляко Андрій Олексійович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 

[Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Чернігів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3958 А] 

 УДК 94(477)(092) 

7701. Гончаренко І. В. Професійна освіта на теренах Райхскомісаріату "Украї-

на" (1941—1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Гончаренко Інна Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-6785 А] УДК 94:377](477)"1941/1944" 

7702. Губанов О. О. Соціально-економічна адаптація українського населення, 

депортованого з території Польщі в Південну Україну в 1944—1947 рр. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Губанов Олег Олександрович ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — 

Миколаїв, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2012-7237 А] УДК 94(477)"1944/1947" 

7703. Губочкін М. П. Трансформація Кропивнянського козацького полку в со-

ціально-економічній та військово-політичній історії України (1648—1782 рр.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 

Губочкін Микола Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. 

пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 

21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7510 А]

 УДК 94(477)"1648/1782" 

7704. Гуркіна С. В. Греко-католицьке духовенство Львівської архиєпархії в 

умовах переслідування радянською владою (1944—1950 рр.) : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гуркіна Світ-

лана Валеріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т українознав. ім. І. Крип'яке-

вича НАН України]. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-6113 А] УДК 94:[323.281:271.4-725](477.83-25)"1944/1950" 

7705. Давидович С. Н. Соціально-економічні процеси в Івано-Франківській 

області в другій половині 60—80-ті роки ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Давидович Світла-

на Ничипорівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ін-т україно-

знав. ім. І. Крип'якевича НАН України]. — Тернопіль, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-4813 А] УДК 94(477.86)"19" 

7706. Денисюк В. І. Українсько-польські відносини на Волині в контексті на-

ціональної політики російського уряду в 1795—1862 рр. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Денисюк Василь 

Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Чернівці, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 110 пр. — [2012-7517 А]

 УДК 94(477:438)"1795/1862" 

7707. Дмитренко Н. М. Місцеві музеї Північного Лівобережжя та їх внесок у 

розвиток історичного краєзнавства і охорону національної культурної спадщини 

(1917—1937 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Дмитренко Наталія Михайлівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Чернігів, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4297 А] 

 УДК 94:069(1-21)](477.5)"1917/1937" 

7708. Дьякова О. В. Рух Опору на Харківщині у період нацистської окупації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Украї-

ни" / Дьякова Олена Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-4839 А] УДК 94(477.54)"1941/1943" 

7709. Жуков С. М. Земські школи Харківської губернії (1865—1919 рр.) : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Украї-

ни" / Жуков Сергій Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6478 А]

 УДК 94+373](477.54)"1865/1919" 

7710. Заблоцька-Сєннікова Н. В. Політика радянської влади по відношенню 

до Православної церкви та віруючого населення України в 1960-х — середині 1980-х рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Заблоцька-Сєннікова Неля Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5612 А] 

 УДК 94(477):271.222(470+571)]"1960/1980" 

7711. Заєць Л. О. Культурна спадщина Волині у періодиці громадських това-

риств Правобережної України (остання третина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 

Заєць Любов Олексіївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-4215 А] 

 УДК 94:[070:061.2](477.82)"186/190" 

7712. Іващенко Я. І. Діяльність Київської міської думи (1917—1919 рр.) : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Украї-
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ни" / Іващенко Яна Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 

17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-6162 А] УДК 94+342.25](477)"1917/1919" 

7713. Ігнатуша О. О. Іноземні спеціалісти на будівництві Запорізького індуст-

ріального комплексу (20—30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ігнатуша Олексій Олександро-

вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 17—19 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5628 А] 

 УДК 94:624](477.64)"1920/1930" 

7714. Казіміров Д. В. Особливості формування та розвитку сотенних структур 

Гетьманщини другої половини ХVІІ—ХVІІІ ст. : (за матеріалами Менської сотні 

Чернігів. полку) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Казіміров Дмитро Вікторович ; НАН України, Ін-т історії 

України, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2012-4900 А] УДК 94(477)"16/17" 

7715. Каленська А. В. Прикордонні війська ОДПУ-НКВС СРСР на Поділлі та 

Південно-Східній Волині у 1921—1939 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Каленська Алла Вікторівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4340 А] 

 УДК 94:356.13](477.43/.44+477.82)"1921/1939" 

7716. Кузь А. І. Генуезька Газарія у другій половині ХІІІ—ХV ст.: військовий 

аспект розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Кузь Анатолій Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федькови-

ча. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-4988 А]

 УДК 94:355](477)"12/14" 

7717. Кузюк О. М. Державна політика в галузі кінематографа в радянській 

Україні (кінець 1920-х — 1930-ті рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кузюк Оксана Миколаївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4022 А] УДК 94:791.43](477)"1920/1930" 

7718. Лавріненко Л. І. Охорона здоров'я на Чернігівщині (1960—1980-ті рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Лавріненко Лідія Іванівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 

[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Чернігів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-5005 А] УДК 94:614](477.51)"1960/1980" 

7719. Ладаняк І. А. Споживча кооперація Поділля в умовах нової економічної 

політики (1921—1928 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ладаняк Інна Анатоліївна ; Кам'янець-Поділ. нац. 

ун-т ім. Івана Огієнка, [Ін-т історії України НАН України]. — Кам'янець-Поділь-

ський (Хмельниц. обл.), 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-7278 А] УДК 94(477.43/.44)"1921/1928" 

7720. Леміжанська О. І. Взаємовідносини органів державної влади і місцевого 

самоврядування доби Гетьманату П. Скоропадського (квітень — грудень 1918 р.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Леміжанська Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-7283 А] 

 УДК 94(477)"1918" 
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7721. Лисейко Я. Б. Військово-службове населення Сяноцької землі у другій 

половині XIV—XVII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Лисейко Ярослав Богданович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-6530 А] УДК 94(477.85/.87)"13/16" 

7722. Лукачук О. В. Литва і литовці в українській громадсько-політичній думці 

(1989—2009 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Лукачук Олена Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-5701 А]

 УДК 94:32.019.5](477+474.5)"1989/2009" 

7723. Лук'янець О. А. Соціальні умови життя міського населення Українсь-
кої РСР (1950-ті — середина 1960-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Лук'янець Олексій Анастасович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-6249 А] УДК 94(477)"1950/1960" 
7724. Луньова О. К. Політичні та соціально-економічні зміни в Придунайсь-

кому краї України: 1940—1941 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Луньова Ольга Костянтинівна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. екон. ун-т]. — Одеса, 2012. — 16 с. — Біблі-

огр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2012-6250 А] УДК 94(477.74)"1940/1941" 
7725. Людоровська Т. Ю. Зародження Торських та Бахмутських соляних про-

мислів та їх розвиток протягом ХVІІ—ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Людоровська Тетяна Юріїв-

на ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5036 А] УДК 94:622.361.1](477.6)"16/18" 

7726. Мазур І. В. Губернські міста України: соціально-економічний, суспіль-

но-політичний та етнодемографічний аспекти (перша половина 1920-х років) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 

Мазур Інна Віталіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Вінниц. держ. 
пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Черкаси, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7287 А] 

 УДК 94(477)"1920" 

7727. Марков І. Г. Українська трудова міграція кінця ХХ — початку ХХІ сто-
літь: динаміка етносоціального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Марков Ігор Георгійович ; НАН Украї-

ни, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4040 А] 
 УДК 94:331.56.4](477)"19/20" 

7728. Мартиненко В. Л. Становище етнічних німців на території Лівобережної 

України в роки Другої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Мартиненко Володимир Леонідович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4526 А] 

 УДК 94(477.5)(=112.2)"1941/1945" 

7729. Матвієнко Г. О. Теологічний факультет Львівського університету (1869—

1918) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Істо-
рія України" / Матвієнко Галина Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 

— Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-6546 А]

 УДК 94+378.4.096:2](477.83-25)"1869/1918" 
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7730. Мацко Н. С. Військова політика Російської імперії на Правобережній 

Україні (1792—1874 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мацко Наталія Степанівна ; Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-6271 А] УДК 94(477.4)"1792/1874" 

7731. Мірошніченко Д. А. Земська медицина на терені України в другій поло-

вині ХІХ — на початку ХХ ст.: формування профілактичного напряму : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мі-

рошніченко Денис Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 

2012. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6288 А] 

 УДК 94:614.2](477)"185/190" 

7732. Муц О. І. Україномовна періодика в національно-культурному житті 

Східної Галичини міжвоєнного періоду (1918—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Муц Оксана Іванів-

на ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-7603 А] 

 УДК 94:050](477.8)"1918/1939" 

7733. Набок С. В. УАН/ВУАН у 1918—1928 роках. Антропологічний вимір : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Набок Світлана Валеріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", 

[Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — Запоріжжя, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6303 А]

 УДК 94:001](477)"1918/1928" 

7734. Нагрибельний Я. А. Розвиток професійної освіти на Херсонщині у дру-

гій половині ХІХ століття — на початку 1920-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Нагрибельний Ярослав 

Анатолійович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2012. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-6560 А] 

 УДК 94+377](477.72)"18/19" 

7735. Недря К. М. Князь М. П. Урусов: формування державного і громадсько-

го діяча (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Недря Кирило Михайлович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — 

[2012-5775 А] УДК 94(477)"18/19"(092) 

7736. Непотенко І. В. Чернігів у 1920-х рр.: структури повсякденності : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Украї-

ни" / Непотенко Інна Василівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чер-

нігів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-4540 А] УДК 94(477.51-25)"1920" 

7737. Нефьодов Д. В. Рух Опору в Південній Україні в роки Великої Вітчизня-

ної війни (1941—1944 рр.): історіографія проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисцип-

ліни" / Нефьодов Дмитро Валерійович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка", [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Луганськ, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7298 А] 

 УДК 94(477.7)"1941/1944" 
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7738. Окорокова І. Г. Українське неоязичництво як суспільне явище (1991—

2011 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Окорокова Ірина Геннадіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. 

нац. ун-т". — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-5787 А] УДК 94:299.572](477)"1991/2011" 
7739. Павлович О. В. Культурне життя в західних областях України у 1939—

1941 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Павлович Олена Валеріївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 

— Луцьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-4236 А]
 УДК 94(477.8)"1939/1941" 

7740. Парандій В. О. Діяльність Державного Центру Української Народної 

Республіки в екзилі: соціально-політичний аспект (1920—1944 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Парандій 

Валентина Олександрівна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-
Подільський (Хмельниц. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7312 А] УДК 94(477)"1920/1944" 

7741. Патриляк Б. К. Опір українського селянства соціально-економічним за-

ходам радянської влади у 1927—1933 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Патриляк Богдан Казимирович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5815 А] УДК 94(477)"1927/1933" 

7742. Пилипишин О. І. Парламентська діяльність Юліана Романчука (1883—
1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Пилипишин Олег Іванович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володи-

мира Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-7619 А] УДК 94(477)(092) 

7743. Приймак В. О. Столипінська аграрна реформа на Волині: соціально-
економічний аспект (1906—1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Приймак Валентина Олексіївна ; Чер-

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

Чернівці, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 110 пр. — [2012-7625 А] 
 УДК 94(477.82)"1906/1914" 

7744. Проскурняк В. П. Суспільно-політична та наукова діяльність Осипа Ма-

ковея : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Іс-

торія України" / Проскурняк Василина Пантелеївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — 
[2012-5201 А] УДК 94(477)(092) 

7745. Пуйда Р. Б. Парламентська діяльність Українського національно-демо-

кратичного об'єднання в 1935—1939 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Пуйда Роман Богданович ; Тер-
нопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича 

НАН України]. — Тернопіль, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 

[2012-5206 А] УДК 94(477)"1935/1939" 

7746. Радченко Ю. Ю. Нацистський геноцид єврейського населення України 
на території Прифронтової зони (1941—1943 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Радченко Юрій Юрійо-

вич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 

(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-6621 А] 

 УДК 94:341.485](477)(=411.16)"1941/1943" 
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7747. Рутар В. Є. Організація тилового забезпечення Галицької армії у 1918—

1919 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Рутар Володимир Євгенович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 

— Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-5244 А]

 УДК 94:355.311.1](477.83/.86)"1918/1919" 

7748. Скрипник О. М. "Велика хімія" в УРСР (1958—1988 рр.): соціоісторич-

ний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Скрипник Олена Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького. — Черкаси, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-7345 А] УДК 94(477)"1958/1988" 

7749. Сюх А. В. Становлення і розвиток фізики гемогенного горіння та вибуху 

в Україні: 1920—1950 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Сюх Андрій Васильович ; Держ. екон.-

технол. ун-т трансп., [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2012. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5316 А]

 УДК 94:544.45](477)"1920/1950" 

7750. Таравська Я. В. Громадсько-політична та науково-публіцистична діяль-

ність Андрія Жука (1880—1968 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Таравська Яна Володимирівна ; Черні-

гів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Чернігів, 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4396 А]

 УДК 94:323.019.51](477)(092) 

7751. Трофімук Т. М. Рекрутська повинність єврейського населення у 1827—

1874 рр. : (на матеріалах Волин. губернії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Трофімук Тетяна Михайлівна ; 

Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5345 А] 

 УДК 94(477.82)(=411.16)"1827/1874" 

7752. Туряниця І. А. Українсько-литовські взаємини у політичній та гуманітар-

ній сферах (1991—2011 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Туряниця Інна Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2012-4106 А] 

 УДК 94:327](477+474.5)"1991/2011" 

7753. Хімей В. В. Україна на міжнародній арені в кінці ХХ — на початку ХХІ ст.: 

внутрішні і зовнішні чинники формування геополітичного статусу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Хімей Во-

лодимир Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 21 с. — 

Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-7695 А] УДК 94(477)"19/20" 

7754. Хоменко О. О. Формування та основні напрямки діяльності уряду Україн-

ської Держави 1918 року : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Хоменко Олена Олександрівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3911 А] 

 УДК 94(477)"1918" 

7755. Хомутовська І. І. Внесок Б. М. Мозолевського в історичну та археологіч-

ну спадщину України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
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[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Хомутовська Ірина Іванівна ; Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-7363 А] УДК 94(477)(092) 

7756. Ципляк Н. О. Чернігівська духовна семінарія у соціокультурному та 

громадському житті Північного Лівобережжя (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Ципляк Наталія Олегівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — 

Чернігів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2012-5386 А] УДК 94:27-754](477.51-25)"178/192" 

7757. Чебан М. М. Наукова та громадсько-культурна діяльність Миколи Анд-

русяка (1902—1985) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Чебан Марина Михайлівна ; НАН України, Ін-т україно-

знав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2012-4115 А] УДК 94(477)(092) 

7758. Чернищук Н. В. Вплив зарубіжних наукових шкіл на розвиток етнологіч-

них знань в Україні (друга половина ХІХ ст. — 1920-ті рр.) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Чернищук Наталія Во-

лодимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 16. — 100 пр. — [2012-7369 А] УДК 94+572.9](477)"18/19" 

7759. Чортенко А. М. Роль студентства у формуванні та діяльності українсь-

ких політичних партій Наддніпрянської України: 1900 — лютий 1917 років : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Украї-

ни" / Чортенко Андрій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — 

Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-5408 А] УДК 94:329.78](477)"1900/1917" 

7760. Чугаєва І. К. Чернігівське літописання ХІ—ХІІІ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Чугаєва 

Ірина Костянтинівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-4631 А]

 УДК 94(477.51)"10/12" 

7761. Щетініна Т. О. Національні меншини України: створення та діяльність 

центральних органів виконавчої влади у добу Центральної Ради (1917—1918 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Щетініна Тетяна Олексіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Вищ. 

навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Х., 2012. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5460 А] 

 УДК 94(477)"1917/1918" 

7762. Ядловська О. С. Партії та громадсько-політичні організації національ-

них меншин на Півдні України в період Центральної Ради : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ядловська Ольга 

Степанівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-5471 А] 

 УДК 94+329.7](477.7) 
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Абудан Ахмад 6291 

Абуков С. Н. 7685 

Авдєєва Л. Ю. 7190 

Авдонін К. В. 5719 

Аверков Ю. О. 5743 

Авер'янов А. І. 6200 

Авілов В. М. 7333 

Авраменко Ю. О. 6753 

Аврунін О. Г. 6254 

Агапов В. Л. 7671 

Агеєв С. М. 5825 

Агібалова Г. В. 5627 

Агунова Л. В. 7225 

Адамов А. Ю. 7295 

Адамюк Н. Б. 5353 

Айваз М. (7600) 

Акімова О. А. 4069 

Аксьонова В. І. 4228 

Акуленко Л. В. 4046 

Албок Є. Й. 6471 

Алейнікова О. В. 5121 

Александрін А. В. 6177 

Александровська Н. І. 

 6822 

Алексашина Ю. Б. 5021 

Алексєєва Ю. С. 4996 

Алемасова Н. В. 5860 

Алєксєєв О. М. 5378 

Алєксєєва С. І. 7106 

Алієв Е. Б. 7023 

Аллуш Ахмед Бен  

Аллела 6428 

Алмахарік Н. М.  

Фарід 4736 

Алсулаїман Юсаф А. Б. 

Абді 4716 

Алфімов Д. В. 5269 

Алхдур Ахмад Муса Ма-

хмуд 6782 

Альков В. А. 7686 

Альошкіна У. М. 5972 

Аль-Суод Махмуд  

Мохаммад Салем 6580 

Аль-Тмейзі А. Ю. 4737 

Аміс М. (7429) 

Амонс М. О. 4762 

Анастасов А. Г. 6170 

Анацький А. С. 6060 

Ангеленюк А.-М. Ю. 4908 

Ангельський А.-П. І. 5726 

Андерсон Н. В. 4455 

Андерсон Ш. (7544) 

Андраш О. А. 4349 

Андреєв О. В. 3882 

Андрєєв Г. І. 6292 

Андрієвська О. М. 6858 

Андрусевич А. О. 6614 

Андрусів Р. Р. 5134 

Андрусяк А. В. 6736 

Андрусяк М. (7757) 

Андрухів- 

Садовська Н. Б. 7060 

Андрущак Н. А. 7265 

Андрущак О. М. 4909 

Андрущенко І. В. 4599 

Андрущенко Т. А. 6082 

Анікєєв Д. М. 7379 

Аніна О. В. 4815 

Анісімов М. В. 5366 

Анісімова О. М. 4499 

Аніченкова О. В. 6859 

Аннікова О. М. 7564 

Анопрієнко В. О. 4456 

Анофрієв П. Г. 6668 

Анпілогов Д. І. 5826 

Антемюк В. Д. 4201 

Антоненко М. Ю. 6283 

Антоненко Н. М. 5827 

Антоненко О. С. 5673 

Антонова О. В. 4280 

Антонюк М. І. 6509 

Антонюк О. В. 7380 

Антонюк О. О. 4350 

Антонюк О. П. 5220 

Антонян І. С. 6293 

Анфіногентов В. В. 6823 

Апихтін К. О. 6083 

Аполоніна А. В. 6108 

Арабаджи С. С. 7632 

Аракелян М. М. 4816 

Арєф'єв Є. М. 6737 

Арсірій А. М. 6754 

Артеменко І. Г. 5948 

Артем'єв А. В. 6294 

Артемчук В. В. 6808 

Артищук І. В. 3934 

Артюх В. Г. 7248 

Артюх Т. О. 6134 

Архипов О. А. 5379 

Архипова К. А. 5998 

Асаула В. М. 5865 

Асєєва Н. В. 4997 

Асса О. В. 6201 

Астахова К. В. 6811 

Атаманчук Д. І. 4351 

Атаманчук Р. В. 6836 

Атаманюк Я. Д. 7610 

Атанасова В. В. 7226 

Аушев В. Є. 5803 

Афанасіаді Д. М. 4817 

Афанасьєва О. Г. 6948 

Афанасьєва О. Є. 6510 

Ахмад Сліман  

Хусейн Хассан 6429 

Ахмед Абд Ель-Карим 

Ахмед Мохаммед 7250 
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Бабаджанова А. Н. 4135 

Бабак І. В. 7334 

Бабатіна С. І. 4136 

Бабенко О. І. 7006 

Бабенко О. О. 7550 

Бабичева О. О. 6295 

Бабій І. В. 3935 

Бабійчук Т. П. 4512 

Бабін Б. В. 4790 

Бабінова О. В. 6263 

Бабкіна О. П. 6171 

Бабуркіна О. П. 6397 

Бабюк Л. М. 7611 

Бабюк С. М. 5676 

Бабюх Ю. А. 7648 

Бавін В. В. 4513 

Багаєв А. В. 5962 

Багрій Т. Я. 4763 

Багрікова Н. О. 6030 

Багряний І. (7579) 

Бадер А. В. 7687 

Баєв О. Ю. 3910 

Базарний Д. В. 4514 

Базелюк В. В. 4910 

Базиляк Н. О. 5408 

Базілевський А. Г. 7381 

Базь М. О. 4698 

Бай О. В. 5828 

Бакалінський О. В. 4696 

Бакеренко Н. П. 4600 

Бакуліна Н. В. 5288 

Бакумов О. С. 4818 

Бакун О. А. 7494 

Балабан М. В. 5746 

Балабанова І. В. 5135 

Балабанцева Г. П. 6296 

Балакін Д. Ю. 5771 

Балалаєва О. Ю. 6701 

Балан А. А. 4601 

Баланецька В. О. 5727 

Баланюк Л. Л. 4819 

Балашевський О. С. 6568 

Балашова О. С. 6755 

Балашова-Сукач Я. О.6791 

Балдинюк В. М. 5136 

Балла І. В. 3936 

Баль-Прилипко Л. В. 6058 

Балюк В. А. 5212 

Бандура О. В. 4335 

Бандурка А. С. 4070 

Барабан М. В. 3846 

Барабан Ю. О. 6084 

Барабаш В. А. 5409 

Баранник І. М. 6800 

Баранов І. А. 5677 

Баранов О. Г. 5710 

Баранова Н. В. 6202 

Барбан М. М. 5347 

Барбер С. (7353) 

Барбукова І. С. 7531 

Баркалова Е. Л. 6422 

Барков О. О. 6402 

Барміна Є. О. 7495 

Барсуков О. М. 6071 

Барташ С. М. 6669 

Барташевська Ю. М. 3937 

Бартків А. Я. 5079 

Басай Н. М. 4911 

Басалюк Н. М. 5354 

Басиста І. В. 4905 

Басова А. О. 7688 

Батрин С. В. 4998 

Батюк А. М. 4229 

Баударбекова М. М. 6511 

Бауліна Г. С. 7049 

Бахмат О. М. 6896 

Бацвін М. Я. 5563 

Бачук В. В. 6581 

Башинська М. І. 3938 

Башкатов В. М. 5137 

Беба Н. В. 5700 

Бевська І. Д. 7335 

Бегларашвілі О. П. 4500 

Беженарь О. П. 4071 

Безверха Ю. В. 5310 

Безвух С. В. 4515 

Бездітний А. О. 5617 

Безносюк А. М. 4912 

Безрук О. О. 4281 

Безсуднов І. В. 5772 

Безуглий І. В. 4665 

Бейлін П. Г. 4457 

Бекірова С. Е. 4602 

Белей Л. Л. 7496 

Бельська Л. Л. 5289 

Белюшко П. С. 6837 

Беляєва М. В. 4820 

Бен Абдаллах Аніс 6490 

Бенда Р. В. 6955 

Бенедик В. І. 4821 

Бергульов А. С. 5829 

Бердник В. С. 4822 

Бердникова Л. В. 4823 

Бердниченко Ю. А. 6812 

Бердо Р. В. 7198 

Бердяєв М. О. (4120) 

Берегова О. А. 7415 

Береза А. В. 4276 

Березовська І. Р. 4824 

Берест І. Є. 6264 

Берестовський І. В. 5138 

Бернацек В. В. 7266 

Беседа Н. А. 5271 

Беспала Л. В. 7423 

Беспояско Т. В. 5924 

Бетіна О. Ю. 6829 

Беца І. І. 5139 

Бець С. М. 4072 

Бєгун К. А. 4516 

Бєлас Т. Ю. 6297 

Бєлий А. (7559) 

Бєлікова Н. О. 5380 

Бєлов Д. М. 4807 

Бєлозьоров Д. П. 6630 

Бєлявська О. Ю. 7313 

Бєляєва С. В. 3939 

Биков М. М. 6830 

Бикова О. С. 7689 

Битько Л. М. 4458 

Биховченко В. П. 4517 

Бичківський О. О. 5030 

Бичков О. О. 3940 

Бідна Т. О. 7416 

Біднина І. О. 6935 

Біла І. М. 4122 

Білавка І. В. 6203 

Білан О. В. 4459 

Білан С. М. 3901 

Білань Н. С. 4518 

Білаш О. В. 5140 

Білгородська О. Є. 5290 

Біленко А. О. 3852 

Біленко В. А. 4825 

Білик В. В. 4603 



   

 
512 

Білик О. І. 4501 

Білик Р. М. 5410 

Біліченко О. С. 4230 

Біліченко Р. О. 5628 

Білогур В. Є. 4054 

Білозубенко В. С. 4336 

Білокінь С. О. 7565 

Біломістний О. М. 4519 

Білоус А. В. 7612 

Білоус В. В. 4826 

Білоус В. І. 7227 

Білоус З. О. 6204 

Білоус С. В. 4666 

Білоусов О. О. 5982 

Білоусова Н. М. 4137 

Білошицький В. В. 6423 

Білошкурська Н. В. 4604 

Більченко А. А. 7532 

Біляєв О. М. (5282) 

Біляєва К. О. 3911 

Біркіна Т. В. 5411 

Бірюк Л. Я. 5381 

Бірюк О. О. 4138 

Бісікало О. В. 3902 

Бісюк О. С. 4913 

Бітаєва О. В. 7320 

Бітнер В. А. 6374 

Благой В. В. 4605 

Блажевич Ю. І. 7690 

Блащук Н. В. 6772 

Близнюк Т. О. 5311 

Бобик М. Ю. 5830 

Бобилева М. В. 4738 

Бобирєв В. Є. 5355 

Бобков В. О. 6430 

Бобловський О. Ю. 4073 

Бобошко- 

Бардин І. М. 6838 

Бобраков А. А. 7296 

Бобринський О. О. (7666) 

Бобришев К. А. 6192 

Бовкун В. М. 6477 

Богатирьова А. М. 7336 

Богач Л. В. 4460 

Богач О. В. 4139 

Богач Ю. Г. 6375 

Богдан О. В. 6178 

Богданова Г. С. 5412 

Богданова О. В. 6491 

Богданюк А. М. 5272 

Богомаз В. М. 5678 

Богомолов С. В. 3876 

Богун Ю. В. 6205 

Боднар І. В. 4914 

Боднар Л. А. 6454 

Боднар М. Ф. 7042 

Боднарчук С. В. 5663 

Боднарчук Т. В. 5228 

Боднарюк Б. М. 7644 

Боднарюк В. А. 7107 

Божанова Т. А. 5679 

Божок А. Р. 4667 

Бойван О. С. 5413 

Бойко А. О. 3847 

Бойко Г. М. 5349 

Бойко З. В. 5831 

Бойко Т. В. 6109 

Бойчевська І. Б. 5414 

Бойченко К. С. 3941 

Бойчук І. П. 6831 

Бокань О. А. 3942 

Боковець А. В. 7537 

Бокоч В. В. 6839 

Боксгорн В. В. 5415 

Бокшиц О. М. 6860 

Болгаров О. Д. 3943 

Бомко Л. Г. 6061 

Бондар А. В. 3944 

Бондар В. Д. 5141 

Бондар Г. Г. 4231 

Бондар О. В. 6512 

Бондарев С. В. 6670 

Бондаренко В. С. 7468, 

 7672 

Бондаренко І. М. 5744 

Бондаренко О. С. 6039 

Бондаренко Ю. В. 6582 

Бондарчук О. В. 4827 

Бондарчук С. В. 5866 

Борець А. А. 4050 

Борєйко О. М. 5035 

Борис А. М. 6881 

Борисейко Ю. В. 7061 

Борисенко Н. М. 7566 

Борисова Ю. О. 5024 

Борисюк О. П. 6265 

Боровий А. М. 3848 

Боровик О. А. 7382 

Боровська І. М. 6128 

Бородаєвський С. В. 

 (7698) 

Бородай І. С. 6513 

Бородін Ю. М. 7030 

Бородіна Н. З. 4421 

Борознюк О. В. 5416 

Боронос В. Г. 4505 

Борота О. О. 6514 

Борсенко М. І. 6431 

Бортник А. М. 6936 

Бортнік С. В. 5142 

Бортнікова О. О. 7062 

Босенко Н. П. 7633 

Бостан С. І. 4322 

Бочаров Д. В. 6368 

Бочаров С. В. 7645 

Бочарова В. В. 6369 

Бочевар Р. О. 5955 

Брадул С. В. 4352 

Бражник Д. О. 3861 

Брамс Й. (7345) 

Брахман Г. О. 4232 

Брезвин О. М. 6986 

Брийовська І. Б. 4233 

Брик С. Д. 7613 

Бринзанська О. В. 4915 

Британ А. В. 5733 

Бріт О. В. 4422 

Бріттен Б. (7372) 

Бровко О. Т. 7063 

Бродніковська І. В. 5747 

Брошкова С. Л. 4353 

Брус В. В. 6624 

Брухаль М. Б. 5832 

Брязкун В. В. 4193 

Бублик М. Б. 6861 

Бугаєнко І. В. 5927 

Бугайов В. І. 4074 

Бугрим М. В. 7267 

Будас А. П. 5417 

Будзанівська І. Г. 6021 

Букало А. М. 7108 

Буквич А. В. 4791 

Букіна І. В. 7691 

Була С. П. 4282 
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Булана О. О. 4520 

Булах П. О. 6546 

Булаховський Л. А. (5257) 

Булгаков М. П. 6801 

Буліга М. М. 7692 

Бульба В. Г. 5122 

Бунас А. А. 6023 

Буніна Л. М. 7251 

Бунчук О. В. 5229 

Бурак О. С. 4234 

Бурачек М. (7328) 

Бурбела Т. М. 4354 

Бурда Н. В. 6862 

Бурейко Н. М. 4269 

Буренко М. С. 5418 

Бурік М. Л. 4075 

Бурлака О. В. 6502 

Бурмака В. П. 5928 

Бурмаченко К. Ю. 4076 

Бурмістенко Т. В. 7469 

Бурнукіна О. А. 6863 

Бурцева Т. І. 6864 

Буряк А. В. 4521 

Бур'ян С. О. 6794 

Бутрім О. І. 6160 

Буць Ж. В. 7470 

Бучик В. С. 5143 

Бучинська Л. Г. 6503 

Бучковська І. М. 5999 

Бучнєв М. М. 4606 

Бушкова В. С. 5867 

Буштинська О. В. 6376 

Буяк Б. Б. 4055 

Бялонович А. В. 6702 

Вавілова Л. Л. 6206 

Вагнер Р. (7372) 

Вакал Л. П. 5666 

Вакал Ю. Є. 5629 

Вакуленко В. Л. 7064 

Вакуленко К. М. 6298 

Валуєв Ю. Б. 3927 

Валуйська К. О. 7252 

Валькевич О. В. 7383 

Ван Сіньна 7384 

Вареник В. М. 4522 

Варенік А. В. 5945 

Варес К. Л. 4792 

Варнеке Б. В. (7556) 

Васелевський М. 7099 

Васенко О. В. 6040 

Васик Г. В. 4077 

Василевич О. О. 7551 

Василенко А. П. 5868 

Василенко Є. В. 5938 

Василенко Н. К. 7065 

Василенко О. Г. 5833 

Василенко Т. В. 6515 

Василик А. Р. 7497 

Васильєв А. В. 6299 

Васильєв В. І. 6738 

Васильєв С. С. 7375 

Васильєва Л. Л. 6516 

Васильєва Л. Я. 5834 

Васильєва О. О. 7693 

Василькевич Л. О. 5217 

Васильків Ф. Ф. 4828 

Васильцова С. О. 4355 

Васильченко А. О. 7109 

Васильчишин І. І. 6583 

Васьків Н. А. 7694 

Васюк Н. В. 7110 

Васюник І. С. 5606 

Ватренко О. В. 6662 

Вахонєєв В. В. 7649 

Вашакідзе З.  6207 

Ващишак І. Р. 6547 

Ващук В. В. 5572 

Вдовенко Н. М. 4660 

Вегеш І. М. 4283 

Ведерникова І. О. 6127 

Ведмідь О. Ю. 6548 

Велика А. О. 7498 

Велика І. О. 7447 

Великодська О. О. 7417 

Великорода Ю. М. 7424 

Величко А. О. 4699 

Величко В. І. 6099 

Величко І. М. 5599 

Величко М. П. 7601 

Величко Н. В. 7484 

Венгер Є. І. 4461 

Верба В. Б. 7297 

Вербецька К. Ю. 5573 

Веремієнко Т. С. 4739 

Веремій Ю. П. 5720 

Веремйова М. М. 7337 

Верес Ю. М. 5080 

Верех-Білоусова К. Й. 

 5574 

Верлатий Д. Б. 6041 

Верхуша Н. П. 4523 

Вершинський С. О. 5802 

Веселівський Р. Б. 6110 

Веселова Л. С. 6937 

Веселовська О. В. 7111 

Веселовський В. Л. 5869 

Вижва З. О. 5926 

Винник Н. І. 6208 

Винник О. Ю. 7425 

Винниченко- 

Дубіцька Я. І. 6517 

Винничук А. Г. 7268 

Виноградов С. А. 6111 

Винокурова О. А. 3892 

Вискушенко С. А. 7426 

Висоцька А. О. 6865 

Височан О. О. 7066 

Височанська Т. П. 6370 

Витриховська О. П. 5419 

Вишневська А. М. 6898 

Вишневська Ю. П. 6549 

Вишневський А. В. 6840 

Вишнівецький О. В. 6617 

Вишнівський П. С. 6934 

Віблий П. І. 4524 

Вієвський А. М. 6451 

Візняк Ю. Я. 4423 

Вікович Р. І. 5420 

Вільчинська Д. В. 6851 

Вільчинська Н. Ю. 4270 

Вільчинський О. К. 4051 

Вінграновський М. (7599) 

Віндюк А. В. 5382 

Вінниця Г. Р. 7650 

Віра В. В. 5835 

Вірченко Т. І. 7561 

Вірьовка В. М. 6927 

Вісьтак М. Я. 5081 

Вітенко І. М. 7614 

Вітрук Н. Л. 7499 

Віхоть Ю. М. 5939 

Віцукаєва К. М. 5421 

Віцько О. В. 4235 

Віштаченко В. А. 7321 
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Владимир О. М. 4525 

Владова О. С. 5630 

Власенко Г. С. 5870 

Власенко О. В. 5144 

Власов А. В. 4916 

Власов Г. В. 5422 

Власюк В. П. 6841 

Власюк Я. М. 4020 

Вовк В. Ю. 6403 

Вовк І. В. 4917 

Вовк О. Ю. 6067 

Вовк Р. Б. 7269 

Вовчук І. М. 6300 

Вовчук М. М. 4829 

Водоп'янова К. М. 7552 

Водянка В. Р. 5575 

Вознесенська О. А. 4830 

Вознюк В. П. 6193 

Возняковська К. А. 4999 

Войнаровська Л. І. 4078 

Войнича Л. Й. 6866 

Войтенко А. Г. 6135 

Войтенко Л. П. 5423 

Войтенко О. С. 7338 

Войтків Г. В. 5312 

Войтко С. В. 3928 

Войтов О. В. 4918 

Войтюк В. Д. 6853 

Волгіна Н. В. 7004 

Волинець Г. П. 6000 

Воліков В. В. 3945 

Волкова А. Е. 4919 

Волкова О. В. 4462, 6518 

Волкова Ю. В. 6172 

Волобоєв В. Д. 4424 

Воловик Л. Б. 7448 

Воловик Т. М. 6062 

Володій М. О. 6112 

Володін А. В. 5000 

Володько О. В. 6783 

Волосенко І. В. 7449 

Волосюк Ю. В. 5230 

Волот О. І. 4607 

Волочай В. І. 6136 

Волошенко А. В. 4668 

Волошин В. М. 6068 

Волошин В. О. 5036 

Волошин О. А. 4316 

Волошин С. М. 5707 

Волошко Н. О. 7112 

Волощинська С. С. 5576 

Волощук А. М. 5424 

Волощук В. А. 5145 

Волощук Ю. І. 4295 

Вольфовська О. О. 7450 

Вольченко Д. О. 6687 

Волянська М. І. 4526 

Волянський В. В. 4284 

Воробель Г. М. 5356 

Воробйова А. В. 7385 

Ворожбіт В. В. 5270 

Воронов О. М. 6301 

Воронцов М. С. (5266) 

Вороньжев І. О. 6255 

Воронюк- 

Волошина Л. О. 4323 

Воронятніков О. О. 4831 

Воропаєва С. Л. 3877 

Воскобойник Л. Г. 6362 

Воскобойник- 

Шпинта Г. М. 7464 

Воськало Н. М. 7067 

Вусенко Ю. В. 5082 

В'юнник Д. Ю. 4920 

Габльовський Б. Б. 5935 

Габрук Р. А. 7052 

Гавалко Ю. В. 6085 

Гаврилець Д. Г. 7339 

Гаврилишин П. М. 7651 

Гаврилов С. О. 6690 

Гаврилова Н. В. 7386 

Гаврилова Ю. Ю. 4793 

Гаврилова Я. Л. 4052 

Гаврилюк Г. В. 4356 

Гаврилюк Ж. М. 5313 

Гаврилюк О. О. 4832 

Гаврилюк Ю. О. 4833 

Гавриченко Д. Г. 6209 

Гавриш Н. Б. 4040 

Гавура В. О. 4463 

Гаєвська Н. С. 7615 

Гайдабрус Б. В. 3946 

Гайдай І. В. 7208 

Гакман А. В. 7387 

Галатюк М. Ю. 5314 

Галинська Ю. В. 4357 

Галич Н. В. 7695 

Галузіна Л. О. 6042 

Галунова Н. М. 7500 

Галух Б. І. 7024 

Галушка В. О. 5146 

Гальперіна С. А. 4464 

Галюк Л. І. 7113 

Галюк С. Д. 6631 

Галян С. В. 4921 

Гаман І. О. 6210 

Ганечко О. М. 5105 

Ганза І. В. 4425 

Ганіч Л. В. 4426 

Ганницький І. В. 6632 

Ганова Г. О. 4922 

Ганущак Т. В. 7022 

Гапон Д. А. 3878 

Гапонов К. Д. 6455 

Гапонюк І. І. 7215 

Гап'як І. В. 5711 

Гарбар О. В. 6037 

Гарбар О. П. 6888 

Гарбера О. Є. 4608 

Гаргай Х. І. 7191 

Гаргін В. В. 5231 

Гарєєва М. Р. 7471 

Гаркуша В. В. 4834 

Гаркуша Н. М. 7114 

Гаркуша Ю. О. 4527 

Гарматій Н. М. 3947 

Гарпуль О. З. 5773 

Гартман Н. (4109) 

Гаффарі Сахбі 6492 

Гах Р. В. 5273 

Гахраманова Ш. Ш. 7652 

Гаценко В. О. 5952 

Гацківський В. В. 6988 

Гащицький О. А. 4720 

Гветадзе І. Г. 7696 

Гвоздецька Б. Г. 4236 

Гвоздецька І. С. 5667 

Гейчук В. М. 6697 

Гелетій Ю. І. 4465 

Гелеш А. І. 4764 

Геник С. І. 6432 

Георгіаді Н. Г. 3929 

Гера О. В. 5701 

Герасименко І. А. 7483 
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Герасименко О. О. 5929 

Герасимчук Л. О. 5577 

Герасимчук М. Р. 6266 

Гербеда С. В. 5147 

Гергель О. В. 6137 

Герман О. Б. 6302 

Германенко М. М. 6989 

Германюк М. О. 5148 

Герсеванов М. М. (6791) 

Герун В. Б. 7697 

Герчанівська П. Е. 4027 

Гете Й. (7546) 

Гетьман Б. І. 5600 

Гетьманський В. О. 7115 

Гиря М. П. 6584 

Гілета І. В. 3912 

Гілязова Н. М. 7322 

Гіндес А. В. 5149 

Гладир Ю. Ф. 7567 

Гладка А. В. 6956 

Гладка Н. В. 7533 

Гладун В. В. 5957 

Гладун Г. Б. 6834 

Гладун Ю. П. 4331 

Гладченко А. Ю. 6550 

Гламазда П. В. 4923 

Глеба В. Ю. 5150 

Глебена М. І. 5668 

Глінкіна Д. В. 4466 

Глухов В. С. 3856 

Глуховцева І. Я. 7501 

Глушан О. В. 7698 

Глущенко О. М. 3948 

Глявин А. В. 6981 

Гнатенко І. А. 7116 

Гнатишин І. Л. 5425 

Гнатишина Н. Д. 4528 

Гнатів З. Я. 4079 

Гнатюк В. В. 5973 

Гнатюк С. І. 7007 

Гнип І. Я. 7699 

Гнип Н. О. 7117 

Гнідь Р. М. 6303 

Го Суншан 7340 

Говоров В. С. 4835 

Говоруха О. О. 4502 

Гоголь М. В. (7557) 

Годовська Т. Б. 5578 

Годрова Д. (7600) 

Годуєв О. О. 4358 

Гойванюк М. П. 4529 

Голембовська Т. М. 7568 

Голишева Є. О. 3949 

Голобутовський Р. З. 4836 

Голова Н. В. 7025 

Головань Л. В. 6899 

Головатюк Л. М. 6086 

Головач О. В. 3950 

Головко М. Б. 4924 

Головко О. В. 3913 

Головчук В. А. 4925 

Голосний П. Г. 6949 

Голуб Д. В. 7043 

Голуб Є. А. 6900 

Голубенко М. Ю. 6504 

Голубов О. С. 6646 

Голубовський І. А. 6072 

Гольд О. Ф. 4080 

Гольтяєва Л. А. 4359 

Гоменюк Д. С. 5083 

Гомоляко А. О. 7700 

Гончар О. (7038, 7597) 

Гончар О. І. 5426 

Гончар О. М. 5963 

Гончар Т. В. 4609 

Гончаренко І. В. 7701 

Гончаренко О. М. 7068 

Гончаров В. В. 4765, 5871 

Гончаров Г. М. 4081 

Гончарова М. Т. 5974 

Гончарова Н. М. 4467 

Гончарова О. М. 7413 

Гончарова О. О. 7427 

Гончарук В. В. 7008 

Гончарук І. В. 4610 

Гончарук Л. М. 5017 

Гончарук Н. М. 4140 

Гончарук О. М. 7428 

Гораш А. Ф. 6901 

Горащук О. С. 5427 

Горбатенко М. Ю. 5631 

Горбатовська Н. В. 3951 

Горбачова О. В. 4237 

Горбенко А. І. 5232 

Горбова Х. В. 4611 

Горда О. В. 3858 

Гордей О. Д. 4506 

Гордієнко Т. В. 3952 

Гордієнко Т. М. 4530 

Горемикіна Ю. В. 4427 

Горєва В. В. 3843 

Горєлова В. Ю. 4926 

Горілик А. В. 6138 

Горінець І. Б. 6433 

Горкавенко Т. В. 6585 

Горлов П. І. 6043 

Горнова І. С. 7653 

Горобець Д. В. 6813 

Горобець І. В. 5151 

Горобець К. В. 4766 

Городенко Л. М. 7188 

Городовенко В. В. 5055 

Горохолінська І. В. 4082 

Горошко В. В. 6842 

Горшунов Ю. В. 7209 

Горщар О. А. 6957 

Горячкін Ю. М. 5944 

Гофман Є. О. 3893 

Гоян І. М. 4192 

Грабарєв А. В. 4669 

Грабовенко І. С. 7502 

Грабовський В. С. 7341 

Грабовський Р. С. 6734 

Грабчук О. М. 4507 

Гранчак Т. Ю. 4039 

Грен О. (7321) 

Гречаніна Ю. Б. 5979 

Гречин І. М. 5274 

Гриб Ю. В. 6990 

Грибіненко О. М. 4612 

Гривківська О. В. 4508 

Григоренко А. М. 6194 

Григор'єва Н. С. 6663 

Григоров С. М. 6398 

Гринаш Л. П. 4613 

Гринцова Н. Б. 6434 

Гриньов А. М. 3953 

Грипич Ю. А. 3849 

Грицай І. О. 4837 

Гриценко М. В. 5428 

Гриценко Н. А. 6063 

Грицюк І. В. 4927 

Грицюк І. М. 4141 

Грицяк Д. І. 4301 
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Грицяк Н. В. 5119 

Гришанович Т. О. 3862 

Гришина Т. А. 5429 

Грищенко Н. В. 4928 

Грищенко О. В. 7485 

Грищенко О. Ф. 3954 

Грішанова Ю. В. 7553 

Гродзюк Г. Я. 5872 

Грозав А. М. 5908 

Громадський Д. Г. 5873 

Громаченко С. Ю. 6928 

Громик А. П. 5680 

Гром'як Т. Д. 4360 

Гросицька О. Є. 4670 

Грудницький В. В. 6671 

Грудок- 

Костюшко М. О. 5315 

Грушевський М. С. (7578) 

Грушевський Р. Є. 7118 

Грушицький А. І. 4929 

Грушко Е. А. 4029 

Грушковська В. В. 5712 

Грущинська Н. М. 4733 

Грязнова С. А. 6814 

Губанов О. О. 7702 

Губаренко В. (7356) 

Губаренко Є. В. 5681 

Губеладзе І. Г. 4238 

Губіна А. М. 5430 

Губочкін М. П. 7703 

Гуда О. В. 5836 

Гудзенко В. М. 6902 

Гудима М. М. 5218 

Гудкова Д. О. 6001 

Гудкова Н. М. 7486 

Гулай В. В. 4299 

Гуледза А. Г. 5056 

Гулієв А. Д. о.  4808 

Гулько В. В. 5152 

Гуменюк Й. А. 5715 

Гуня І. І. 4930 

Гупаловська М. Б. 4531 

Гура Н. П. 7534 

Гура Я. В. 5153 

Гураль О. Ю. 7429 

Гуральський І. О. 5874 

Гур'євська О. М. 5431 

Гуркіна С. В. 7704 

Гусак А. Л. 5432 

Гусак М. А. 6784 

Гусак О. Д. 7388 

Гусак О. П. 4239 

Гусева В. О. 5433 

Гусєв Я. О. 4532 

Гусєва О. О. 7549 

Густера О. М. 4361 

Гуцу Г. І. 4700 

Гюлен Ф. (4234) 

Гюльмамедов В. А. 6211 

Давиденко І. П. 7323 

Давидов Д. С. 4740 

Давидович С. Н. 7705 

Давидовський К. Ю. 5434 

Давидчук Г. М. 6256 

Данилевич В. Ю. (7700) 

Даниленко В. А. 3955 

Данильченко І. Г. 5316 

Данильчук О. М. 7543 

Данієлян А. Я. 5291 

Данченко А. Л. 3894 

Даренський О. М. 7047 

Дасюк Ж. М. 4142 

Дашкевич М. Г. 7554 

Двойненко О. К. 5748 

Дебрецені О. В. 6212 

Девізоров Д. С. 5084 

Девлетов Р. Р. 5383 

Дегтяренко Т. М. 5350 

Дегтярьов І. О. 5734 

Дегтярьова І. В. 4931 

Дейнека К. Ю. 6703 

Декрет В. А. 5817 

Дементьєва Т. Ю. 7216 

Демиденко М. Г. 5749 

Демиденко С. Л. 4468 

Демків О. М. 6024 

Демків У. Я. 4312 

Демська О. М. 7490 

Демчина М. Є. 5897 

Дем'як В. М. 5001 

Дем'яненко С. О. 6284 

Дем'яненко Ю. В. 4362 

Дем'янишина О. А. 4671 

Дем'янова Н. О. 7503 

Денега І. В. 5632 

Денисенко Я. В. 5435 

Денисюк В. І. 7706 

Дергай О. В. 5993 

Дергач М. А. 5223 

Дерев'янко В. В. 5057 

Дерев'янко В. І. 4021 

Дерев'янко М. І. 6267 

Дерев'янко С. М. 4300 

Дереко В. Н. 4285 

Держалюк О. М. 4838 

Дерій В. А. 7054 

Деркач О. М. 4533 

Десятник К. В. 5292 

Дєєва Ю. В. 6257 

Джаман К. В. 5633 

Джасім Джасім  

Мохмед Джасім 6586 

Джгун Н. М. 5436 

Джужа А. О. 4932 

Джус П. П. 5983 

Дзюба І. (7595) 

Дзюбенко О. В. 6044 

Дзюбіна А. В. 4363 

Диба М. І. 7119 

Дивак М. М. 4839 

Димо С. М. 6304 

Димченко О. В. 7100 

Диренко Д. І. 6025 

Дискіна А. А. 7120 

Дитятковська Є. М. 6173 

Дицьо С. В. 5293 

Дишловий І. М. 4448 

Діброва О. Ю. 4741 

Дігтяр А. В. 6404 

Дієв Є. В. 6305 

Діккер Г. М. 6213 

Дімчогло М. І. 4767 

Дмитренко В. Ю. 5774 

Дмитренко Н. М. 7707 

Дмитренко О. В. 6958 

Дмитренко Т. А. 6756 

Дмитренко Ю. М. 4840 

Дмитришин Б. В. 4614 

Дмитришин С. П. 6377 

Дмитрієв Д. О. 6698 

Дмитрієва І. В. 5837 

Дмитрієнко К. В. 4240 

Дмишко О. С. 4143 

Дністрянська Н. І. 7616 
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Добкіна К. Р. 5018 

Добош З. А. 4768 

Добржанська І. М. 4302 

Добржанська О. О. 4313 

Добробабіна О. Ю. 7555 

Добровольська В. В. 4241 

Добрянський І. М. 5818 

Добрянський О. А. 4144 

Довгаль А. П. 4717 

Довганич Н. В. 5975 

Довгань Ж. М. 4509 

Довженко А. В. 5634 

Довженко О. (7597) 

Довжик М. В. 5838 

Долгий А. О. 4672 

Долженко А. І. 5357 

Долінська І. Я. 5839 

Долударєв В. М. 6721 

Доля Е. І. 6306 

Домашенко М. Д. 5154 

Домша О. В. 5607 

Дон Н. Л. 5840 

Доненко В. В. 4809 

Доннікова І. А. 4056 

Допіряк О. В. 6214 

Доронін А. В. 4615 

Дорофеєв Д. О. 6268 

Дорохова О. А. 6045 

Дорош В. С. 4841 

Дорош М. М. 4616 

Дорошенко А. Г. 6551 

Доскаленко К. С. 5155 

Достоєвський Ф. М. 

 (7560) 

Доценко В. В. 6179 

Драб Я. М. 4145 

Драган Є. В. 5437 

Драган О. В. 5058 

Драненко Г. Ф. 7548 

Драч І.  (7586) 

Дребот О. І. 4337 

Дресвянніков Д. О. 4617 

Дробін А. А. 5275 

Дробницька В. О. 6991 

Дробязко А. О. 4534 

Дрозденко В. М. 6704 

Дроздова А. В. 7038 

Дроздова В. А. 4618 

Друзін Р. В. 5037 

Друк В. В. 5156 

Дубель В. М. 4469 

Дубицький О. С. 5841 

Дубко І. В. 5317 

Дубовенко М. М. 4242 

Дубовий К. В. 4146 

Дубовик К. Є. 5157 

Дубовик С. М. 5438 

Дубров С. О. 6424 

Дударчук К. Д. 7617 

Дудін М. М. 4673 

Дудченок О. С. 7420 

Дунаєва Т. Є. 4933 

Дункевич С. Г. 4083 

Дурнєва Ю. А. 5002 

Духневич О. С. 5059 

Духовна- 

Кравченко О. С. 4084 

Душик Л. М. 6364 

Дьоміна В. В. 5233 

Дьоміна О. В. 6519 

Дьякова О. В. 7708 

Дюжилова Н. О. 7238 

Дядюк Є. М. 5003 

Дядюра К. О. 4019 

Дяків Х. І. 6046 

Дяченко Є. В. 4535 

Дяченко С. В. 5004 

Еко У. (4076, 7547) 

Елій Л. Б. 6405 

Ель-Кафарна Мухаммед 

Салем Хассан 4794 

Ергемлідзе М. З. 4243 

Євдокімов Д. В. 6139 

Євич М. Л. 5750 

Євич П. П. 6867 

Євлаш Т. О. 7069 

Євсікова О. В. 4842 

Євтєєв В. В. 6739 

Євтушенко А. І. 5775 

Євчук В. В. 4701 

Євчук Я. В. 7228 

Єгоров М. А. (6892) 

Єгорова Л. М. 6672 

Єгорова Н. О. 6059 

Єгорченко Т. І. 4470 

Єгупов К. В. 6749 

Єдамова А. М. 4314 

Єйтс В. Б. (7540) 

Єлькін С. В. 5110 

Ємельяненко М. С. 7342 

Ємельяненков Б. М. 6618 

Ємельянов В. М. 5123 

Ємельянова Н. Ю. 3914 

Єргієва Л. В. 4702 

Єременко А. В. 5005 

Єрємєєв О. С. 4332 

Єрмак О. О. 4364 

Єрмілова М. Г. 4843 

Єрмоленко Д. А. 6750 

Єрмоленко І. С. 5776 

Єрмоленко І. Ю. 5875 

Єрмошенко А. М. 4510 

Єросова С. А. 5358 

Єрьомін Ю. В. 6478 

Єсипенко Н. Г. 7421 

Єфіменко О. К. 6520 

Єфімова Л. М. 4536 

Єфремов О. С. 7101 

Єфремов С. (7676) 

Єфремова Г. В. 5085 

Єфремова О. А. 6456 

Єчкало Ю. В. 5318 

Єщенко Ю. В. 6080 

Жабенко О. Ю. 6457 

Жаданова О. М. 5234 

Жарікова С. Б. 4147 

Жванія Т. В. 4148 

Жданова О. С. 7121 

Железов О. Є. 4769 

Желізко В. В. 6792 

Женчак О. В. 5213 

Жерноклєєв І. В. 5384 

Живага О. В. 3844 

Живко М. О. 4844 

Жидкова Н. М. 5319 

Жижченко Л. Б. 7569 

Жиленко О. Б. 7298 

Жилєнкова М. М. 4218 

Житник О. О. 4770 

Жмайло М. А. 4219 

Жмур Ю. М. 4934 

Жовтобрюх В. О. 6705 

Жовтобрюх Ю. М. 5716 

Жук А. (7750) 
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Жук С. В. 6180 

Жуков С. В. 4286 

Жуков С. М. 7709 

Жукова Г. В. 7122 

Жукова Л. М. 4365 

Журавель В. І. 5086 

Журавльов В. М. 5674 

Журко Т. О. 7123 

Жученко А. М. 4366 

Жучок А. В. 5602 

Забарний О. С. 6969 

Забарський В. В. 4845 

Заблоцька- 

Сєннікова Н. В. 7710 

Заболотна А. В. 6938 

Заболотна Н. А. 4212 

Заболотний В. С. 4703 

Заболотний О. Г. 4471 

Заболотська О. В. 7430 

Завальнюк В. В. 5777 

Завальнюк О. В. 5439 

Завгородній А. В. 6673 

Завгороднюк М. О. 4271 

Завгородня О. В. 4123 

Завгородня Т. С. 6493 

Завер В. Б. 3956 

Зав'ялова О. К. 7331 

Загороднюк К. Ю. 6113 

Загороднюк О. В. 4674 

Загоруйко Н. А. 7570 

Загребельний П. (7574, 

 7590) 

Задерко О. М. 5876 

Задорожна Б. В. 6425 

Задорожна І. П. 5385 

Задорожна О. Ю. 5635 

Заєва Л. І. 4030 

Заєць Л. О. 7711 

Заздравнов А. А. 6399 

Зайченко О. Г. 4085 

Закревський А. В. 4472 

Закурін М. К. 4846 

Залужна А. Є. 4057 

Залуніна О. М. 3930 

Запорожець Т. С. 4704 

Заріцька Г. М. 6140 

Заровна І. Б. 7556 

Зароченцева О. Д. 5976 

Засєкін А. А. 4244 

Застольська В. В. 4086 

Затока Т. В. 7070 

Заторський Р. А. 5603 

Затулко А. В. 4619 

Захарова С. О. 4087 

Захарченко Н. В. 4473 

Захарчин Р. М. 5440 

Захарчук І. О. 6587 

Зацна Л. Я. 7124 

Защук М. С. 3957 

Заярнюк О. В. 4428 

Заяць В. М. 4449 

Заяць Р. Я. 4847 

Зборовська О. В. 6489 

Зборовська Т. Е. 4675 

Зварич О. В. 4537 

Звягінцева О. В. 6087 

Згонник А. Ю. 6307 

Зезюков Д. М. 6757 

Зеленін В. В. 5235 

Зеленська Л. Д. 5386 

Зелінський А. Я. 3863 

Зеліско І. М. 6854 

Землякова Т. А. 4245 

Земляна О. В. 5294 

Землянський О. М. 3895 

Зенченко Н. С. 5214 

Зенченков А. В. 5842 

Зигун А. Ю. 7311 

Зикіна В. О. 4367 

Зицик С. Г. 4848 

Зіганшина Л. О. 4088 

Зігунов О. М. 7270 

Зімін О. В. 6651 

Зінич О. Л. 6479 

Зінченко А. І. 4620 

Зінченко І. А. 5697 

Зінченко М. В. 6619 

Зінченко О. Є. 6588 

Злотар О. В. 6378 

Злочевський В. В. 5579 

Зозуля В. М. 4771 

Зозуля С. М. 7634 

Зозуля Ю. А. 6480 

Зойфер Ю. (7545) 

Золота О. А. 5636 

Золотаревська М. В. 6088 

Золотарьов Д. О. 5751 

Золочевський І. В. 5766 

Зорін Р. В. 6802 

Зоріна О. І. 7102 

Зоря С. П. 3958 

Зражевська Н. І. 4222 

Зубар О. В. 5898 

Зубарєва М. А. 4246 

Зубенко А. В. 4621 

Зубов А. О. 5580 

Зубцова Ю. Є. 5295 

Зубченко В. М. 7504 

Зубченко С. О. 6089 

Зуєва Л. Є. 5006 

Івакін О. В. 6903 

Іванець В. Г. 6569 

Іваниця Г. А. 5296 

Іваній О. М. 5441 

Іванків О. Я. 7125 

Іванов О. В. 4247 

Іванов О. М. 6647 

Іванова А. Є. 5038 

Іванова Є. М. 4194 

Іванова К. Ю. 5007 

Іванова М. Д. 6379 

Іванова Т. В. 6064 

Івануса І. Б. 6002 

Іванченко Е. П. 5039 

Іванченко О. М. 6648 

Іванченко Р. (7581) 

Іванчулинець Д. В. 5060 

Іванюк А. В. 6758 

Івасик Г. В. 5637 

Іваськіва К. Ю. 6308 

Івах М. С. 6625 

Іваха В. О. 4849 

Івахів Ю. О. 7071 

Івахненко І. С. 4538 

Івахова К. П. 7343 

Іващенко О. Ю. 4850 

Іващенко Я. І. 7712 

Івохін Є. В. 5620 

Івченко В. Д. 5581 

Івчина Н. А. 6215 

Ігнатенко І. В. 4089 

Ігнатенко М. І. 5582 

Ігнатуша О. О. 7713 

Ігнатьєва А. І. 5236 
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Ідашкіна Н. Г. 6406 

Іжболдіна О. О. 7016 

Іліка С. А. 5638 

Ілляшенко Л. М. 5752 

Ільєнков Е. В.  (4107) 

Ільічова В. О. 6570 

Ільніцький Я. В. 4429 

Ільченко В. В. 6575 

Ільченко Д. М. 7312 

Ілюхін О. О. 7126 

Іляш Ю. Ю. 3879 

Інь Юань 5442 

Іосилевич О. С. 7253 

Ірза О. Л. 6309 

Ірінєєва В. І. 4795 

Ісаєв Ю. В. 5087 

Ісаєва Н. С. 6310 

Ісичко Л. В. 5443 

Іскренко Ю. Ю. 3859 

Ісмайлов К. Ю. 4772 

Іштван І. О. 4090 

Іщенко В. А. 6970 

Іщенко Р. В. 6285 

Іщук О. В. 4206 

Йоан Солсберійський 

 (4094) 

Йолтухівський М. М. 6380 

Кабачний О. Г. 6114 

Кагляк О. Д. 6674 

Каграманян О. Г. 3915 

Кадигроб С. В. 3883 

Кадирус І. Г. 4622 

Кадочніков С. В. 6216 

Кадошнікова І. В. 6494 

Кажан К. І. 5583 

Кажан Ю. М. 5444 

Казак А. В. 6521 

Казанков Р. Ю. 7635 

Казарян Ю. Г. 6589 

Казіміров Д. В. 7714 

Казмірчук С. В. 3850 

Кайдан Н. В. 5608 

Кайданович Д. Б. 4368 

Какутіч П. Ю. 4369 

Каленик К. Л. 6785 

Каленська А. В. 7715 

Калиновська І. М. 7314 

Калинюк Н. М. 4935 

Калинюк Т. В. 5320 

Калініна О. Д. 7026 

Калініна Т. В. 5778 

Калініна- 

Шамрай В. Р. 7472 

Калугін О. Ю. 4773 

Кальбус О. І. 6435 

Кальченко О. М. 4370 

Кальченко О. С. 6552 

Калюга О. О. 5158 

Калюжний С. В. 6590 

Калюта О. М. 6522 

Камарчук Г. В. 5819 

Кант І. (4082) 

Канцевич С. І. 4623 

Канчура Є. О. 7538 

Капась- 

Романюк М. М. 7505 

Капелюшна Т. В. 5276 

Капетула С. М. 7232 

Капічіна О. О. 4058 

Капланец І. В. 6090 

Капустін А. С. 6959 

Капустник Н. В. 6523 

Капустян І. І. 5445 

Капуш Д. О. 5877 

Кара С. І. 5446 

Карабін О. Й. 5447 

Карапузова М. В. 6657 

Карачевцев А. О. 5728 

Караченцева К. О. 3959 

Караш Імад  

Тома Бане 5843 

Каращук А. Я. 7473 

Карзова О. О. 6815 

Карлова Г. І. 3960 

Карнаух В. В. 6633 

Карпель О. М. 5639 

Карпенко Н. Г. 4371 

Карпенко О. Є. 5237 

Карпенко Ю. В. 6950 

Карпина В. А. 5779 

Карпінський В. М. 3916 

Карпюк В. М. 6751 

Карпюк Ю. Я. 4149 

Картамишев О. О. 7506 

Карташова Ж. Ю. 5448 

Карчевська О. І. 4372 

Каспіржний А. В. 6003 

Каспрік Н. М. 6458 

Каспрова А. В. 6004 

Касьян З. Е. 7127 

Касьян О. І. 5878 

Катріченко С. В. 7324 

Кацуба Р. М. 4851 

Качан К. Є. 4213 

Качанов В. М. 6311 

Качковська Л. Р. 7608 

Качоманова М. П. 7299 

Качуровський Д. О. 7389 

Каша К. А. 7525 

Каша Л. В. 6649 

Кашина Г. С. 5449 

Кашкаров О. О. 4936 

Кашуба О. В. 7636 

Кащенко О. І. 7072 

Квасніцька О. С. 6312 

Квіренко Л. О. 7451 

Квітка- 

Основ'яненко Г. (7571) 

Квятко Т. М. 4624 

Квятковський Б. О. 5682 

Кейван О. І. 4625 

Кенс К. А. 6381 

Керничний В. В. 6313 

Кернякевич Ю. В. 5088 

Кетов А. Ю. 5936 

Кеч Н. Р. 6400 

Кизименко К. О. 5089 

Кириленко Я. О. 7344 

Кирильчук А. М. 6904 

Кирилюк В. В. 5208 

Кирилюк І. В. 4937 

Кирилюк Р. І. 5061 

Кириченко А. М. 6699 

Кириченко В. І. 5321 

Кириченко Л. Г. 5450 

Кириченко Ю. С. 7571 

Киркач К. В. 3917 

Кирпа С. В. 4626 

Кир'яченко С. П. 5984 

Кисилевська А. Ю. 4022 

Кислий О. С. 4539 

Кислюк Д. Я. 6759 

Кисляк К. Е. 4540 

Кицан Ю. І. 4938 
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Кияшко Ю. П. 4053 
Кізло М. В. 3961 
Кікінежді О. М. 4124 
Кінаш Н. І. 5861 
Кінзерська О. В. 6591 
Кінько О. М. 4373 
Кіракевич І. І. 7239 
Кіселичник В. П. 4760 
Кітченко О. М. 7128 
Кіцак Т. М. 5159 
Кіямова Р. Г. 5994 
Кленівський М. С. 5753 
Клепікова О. А. 4474 
Клещевніков М. О. 6905 
Клименко А. А. 4475 
Клименко А. В. 6553 
Клименко Г. О. 6033 
Клименко О. В. 6141 
Клименко Т. А. 7487 
Клименко Т. Є. 7572 
Клименко Я. М. 6382 
Климишена Р. І. 6960 
Климов І. М. 3884 
Климович М. В. 5451 
Климук О. С. 5754 
Климченко М. С. 6961 
Клім С. І. 5019 
Клопота О. А. 5359 
Клочан В. В. 4588 
Клюзко І. В. 6481 
Ключенко В. В. 6889 
Ключка Ю. П. 6106 
Кміть І. Я. 5621 
Кнап Н. В. 6939 
Князєв О. В. 7271 
Кобернюк О. Т. 6962 
Кобець А. С. 5124 
Кобєлєва Т. О. 4627 
Кобзар В. В. 4852 
Кобзєва Т. А. 4853 
Кобилинська Т. В. 4220 
Кобилкін Д. С. 4091 
Кобилянська А. В. 4727 
Кобилянська О. (7569) 
Кобринець А. К. 5683 
Кобушко Я. В. 4476 
Коваленко В. М. 3962 
Коваленко О. С. 5452, 
 6314 

Коваленко С. С. 5640 

Коваленко Т. М. 6161 

Коваленко Т. О. 7254 

Ковалишин В. В. 6115 

Ковалишина Г. М. 6947 

Коваль А. В. 5713 

Коваль В. В. 4742 

Коваль В. М. 6142 

Коваль В. Ф. 5160 

Коваль Л. В. 7073 

Коваль Л. М. 7308 

Коваль Н. О. 4430 

Коваль О. О. 4477 

Коваль С. М. 5322 

Коваль С. П. 6974 

Коваль Т. В. 4092 

Ковальов І. П. 4854 

Ковальов М. М. 6940 

Ковальов С. В. 6882 

Ковальова Г. О. 6026 

Ковальова О. М. 5161 

Ковальова С. М. 5453 

Ковальский П. П. 6217 

Ковальська О. В. 6143 

Ковальчук Н. П. 5454 

Ковальчук О. А. 5684, 

 6592 

Ковальчук Т. А. 6407 

Ковальчук Я. О. 4478 

Ковдриш В. В. 5609 

Коверя В. П. 5780 

Ковнеров А. В. 3963 

Ковнерова Ю. В. 6868 

Ковтун І. В. 4939 

Ковтун Ю. В. 5721 

Ковтуненко О. В. 6760 

Ковч В. В. 4374 

Ков'ях Т. В. 3964 

Коєва Ж. В. 3965 

Кожевников В. М. 5305 

Козак Д. А. 4375 

Козакевич Т. В. 5844 

Козаченко І. О. 5323 

Козачок Ю. І. 6869 

Козинко Л. Л. 7376 

Козицький В. І. 4855 

Козич І. В. 4940 

Козій І. С. 5584 

Козленко Т. В. 6218 

Козлітіна О. І. 7573 

Козлов О. А. 6722 

Козлов Р. А. 7562 

Козлов Я. М. 7201 

Козлова С. Л. 7229 

Козлова Т. В. 6315 

Козловський В. В. 6615 

Козловський І. А. 4207 

Козопас В. С. 6408 

Козуб О. М. 6554 

Козубович Р. М. 6219 

Козуля Т. В. 5567 

Козьмук Н. І. 4541 

Козярська А. О. 4796 

Кокоба Ю. А. 6906 

Кокто Ж. (7346) 

Колесников Д. В. 5162 

Колеснікова В. В. 6745 

Колеснікова О. Я. 7431 

Колесніченко О. В. 6031 

Колінковський О. М. 6116 

Колісник О. Л. 4150 

Колісник О. П. 5163 

Колісник- 

Гуменюк Ю. І. 5455 

Коловоротна О. В. 4248 

Колодич О. В. 4479 

Колодій Т. В. 6843 

Колодка І. Л. 6883 

Колодницька Р. В. 7618 

Колодуб Л. М. (7351) 

Колодчук Д. В. 7637 

Коломієць Н. В. 4941 

Коломієць Н. О. 4376 

Коломоєць А. В. 4303 

Колос Н. М. 5641 

Колосова Л. М. 5238 

Колосок В. М. 3931 

Колотілов С. В. 5895 

Колотова О. О. 4093 

Колтакова Н. Г. 7535 

Колтунович О. С. 4480 

Колченко В. О. 6634 

Коляда М. Г. 5387 

Коляденко Д. Л. 4628 

Колядинський П. В. 7619 

Коляновська М. С. 5324 
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Комар М. П. 3864 

Комар Т. В. 4377 

Комаренко І. С. 7129 

Комарніцький І. О. 4031 

Комаров В. А. 5025 

Комарова О. С. 5111 

Комісарова Л. О. 5367 

Комликова Г. І. 6870 

Кондратенко Н. В. 7491 

Кондратов О. Г. 6005 

Кондратюк Л. М. 7272 

Кондратюк Н. В. 7211 

Коновал Н. М. 5953 

Коновалова А. Ю. 4942 

Коновальчик М. В. 6795 

Кононенко Г. С. 4481 

Кононенко Д. О. 6316 

Кононець М. О. 4151 

Конончук С. Г. 4094 

Конорева О. В. 6593 

Коносевич Б. І. 5709 

Коношенко Н. А. 5239 

Контни Уршуля 4152 

Копельців- 

Левицька Є. Д. 4774 

Копистенський З. (7594) 

Коптілий Д. В. 4743 

Копцева Л. О. 5040 

Корандо Н. В. 6524 

Корбуш Ю. О. 4095 

Кордюкова М. А. 4705 

Коренев А. О. 5090 

Корж Г. В. 5240 

Коритко З. І. 6174 

Коритник Л. П. 7074 

Коркушко О. Н. 7075 

Корнієнко В. В. 5456 

Корнієнко О. В. 3966 

Корнієнко О. О. 7005 

Корнійкова І. П. 6073 

Корнілов О. О. 4431 

Корнілова К. О. 7574 

Корнільєв Г. В. 6979 

Коробейнік В. А. 5457 

Коровенкова О. М. 6144 

Коровіна О. В. 7130 

Коровякова Т. О. 6034 

Короленко О. М. 4943 

Королович В. Ф. 5735 

Король Т. Г. 5458 

Корольова Н. В. 4378 

Коротка Л. І. 5685 

Корсаков Д. О. 3967 

Корсунський В. О. 5459 

Корягін А. Г. 5909 

Косенко Ю. А. 6317 

Косов В. В. 4944 

Костенко І. В. 4775 

Костенко Л. (7575, 7589) 

Костенко М. М. 5950 

Костенко П. О. 6495 

Костенко С. О. 5112 

Костенюк Л. В. 5964 

Костерін В. А. 5164 

Костилєва Т. І. 5091 

Костриця Н. М. 5388 

Костромін Г. О. 6220 

Костюк Д. В. 7315 

Костюк О. В. 5642 

Костюк О. Г. 6373 

Костюченко А. В. 6436 

Костянець О. І. 6006 

Косяк Є. Л. 4945 

Косяченко К. Л. 6132 

Котельнікова Н. М. 5460 

Котенко А. М. 5041 

Котенко Я. М. 7345 

Котець Г. І. 7009 

Котляревський О. В. 4676 

Котлярова В. Г. 3968 

Котовський В. Й. 3903 

Кохан С. С. 5699 

Коцан Р. І. 4324 

Коцюба О. П. 7452 

Кочерга О. М. 5368 

Кочеткова І. В. 7620 

Кочеткова Н. В. 4482 

Кочин В. В. 5026 

Кочубей Р. В. 4379 

Кочубєй О. А. 6221 

Кошляк Л. В. 6941 

Кошук О. Б. 5461 

Кощинець В. В. 5165 

Кравець Л. В. 7492 

Кравець О. В. 6482 

Кравців В. В. 5643 

Кравцов О. В. 6409 

Кравцов С. О. 5020 

Кравцова К. М. 4856 

Кравцова О. О. 6318 

Кравченко К. В. 6723 

Кравченко Н. В. 6907 

Кравченко Н. О. 6992 

Кравченко О. І. 7217 

Кравченко О. М. 7316 

Кравченко О. О. 5092 

Кравчук В. І. 3969 

Кравчук Л. Д. 6162 

Кравчук Н. В. 7076 

Кравчук О. В. 7131 

Крайовський Р. В. 5755 

Крамаров В. С. (6883) 

Красіков Д. О. 5166 

Краснов Р. В. 6594 

Красножон Н. С. 4432 

Краснокутська Ю. М. 

 4380 

Краснопольська Ю. О. 

 3918 

Краснощок К. Ю. 7346 

Кратко О. В. 6047 

Кращенко Ю. П. 5462 

Кремінський Б. Г. 5389 

Кретова А. Ю. 3970 

Кретович С. С. 5463 

Кречківська Г. В. 5977 

Кречковська Г. В. 6555 

Кривак В. В. 4797 

Кривенко Є. О. 6007 

Кривенко О. В. 6620 

Кривенко Ю. І. 4096 

Кривенко- 

Еметов Я. Д. 5806 

Кривий О. Ф. 5820 

Кривоконь Н. І. 4125 

Кривопішин О. М. 7673 

Криворучко Н. В. 4744 

Кривошей В. М. 4483 

Крижановська Г. О. 3885 

Крижановський С. С. 5736 

Крижко Є. В. 7654 

Крикун Т. І. 4542 

Крикуненко К. В. 4721 

Криловець Н. В. 7575 
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Криницька М. В. 5958 

Крицька А. М. 4153 

Кричун І. І. 6426 

Кричун П. М. 7077 

Кришан О. Ф. 7132 

Крищенко Д. В. 4629 

Кріт О. М. 5781 

Кроніковський Д. О. 3886 

Крохін С. В. 6890 

Крохмаль А. М. 5464 

Круглашов А. А. 4304 

Круглов В. В. 5167 

Кругляк А. М. 3971 

Круковська Л. М. 5168 

Крупа Є. С. 6571 

Крупеня С. В. 7390 

Крупський Я. В. 5465 

Круць Т. М. 7240 

Кряжев О. В. 6319 

Кубах Т. Г. 4543 

Кубицький В. І. 3865 

Кублік К. Ю. 4287 

Кубрак С. В. 5466 

Кубряк Р. В. 6975 

Куделко К. О. 5879 

Кудінов Ю. М. 7638 

Кудлай В. О. 3972 

Кудревич С. М. 4484 

Кудря М. М. 5467 

Кудрявцева Т. О. 5369 

Кузебна В. В. 7544 

Кузєнков Р. В. 6269 

Кузик О. В. 6691 

Кузікова С. Б. 4126 

Кузнецов В. Г. 6608 

Кузнецов Д. Ю. 7255 

Кузнецова М. С. 5360 

Кузнецова О. Г. 7273 

Кузь А. І. 7716 

Кузь О. Н. 5845 

Кузьменко А. М. 6472 

Кузьменко Г. І. 7078 

Кузьменко Д. Ф. 7539 

Кузьменко О. О. 4857 

Кузьменко Ю. О. 4706 

Кузьмич А. О. 6963 

Кузьмін О. О. 6724 

Кузьміна О. В. 5306 

Кузьміна-де- 

Гутарра О. В. 6496 

Кузьміченко І. О. 4097 

Кузьмічова Є. В. 4946 

Кузьо О. З. 4032 

Кузьоменська М. Л. 6505 

Кузюк О. М. 7717 

Куйбіда В. В. 5967 

Куланов В. О. 3866 

Кулжинський С. П. (6852) 

Кулик В. Л. 6222 

Кулик Я. П. (5601) 

Кулинич С. М. 6987 

Кулиняк І. Я. 4707 

Куліковська О. Є. 6719 

Кулішов В. В. 5390 

Кульбако В. П. 6803 

Кульбовський І. І. 6786 

Кульга О. О. 7133 

Кульматицький А. В. 6437 

Кульчицький В. І. 7453 

Кунденко М. П. 6576 

Куницька С. Ю. 3919 

Кунченко О. В. 7134 

Куперман В. В. 3973 

Купріянова О. М. 6145 

Купцова М. В. 4798 

Куравський В. Г. 5210 

Курбетдінова Л. Ю. 7079 

Кургуз І. В. 5807 

Кургузенкова Л. А. 6844 

Курилко О. Б. 5717 

Курило Г. В. 6320 

Куриляк А. О. 5644 

Курляк П. О. 6658 

Курмаєв П. Ю. 4589 

Куровська В. О. 6438 

Курок О. О. 4745 

Курочка В. П. 6804 

Куссуль О. М. 3851 

Кутіна М. В. 6595 

Кутова О. М. 5241 

Кутовий В. В. 6223 

Кутраков О. П. 6596 

Кухтіна К. В. 5985 

Куцевол О. В. 7576 

Куценко А. В. 6525 

Куценко А. О. 5008 

Куч Т. П. 6761 

Кучер В. А. 6993 

Кучер С. В. 7080 

Кучерук О. А. 5307 

Кучин О. С. 6742 

Кучма М. Д. 6835 

Кучманич Н. Г. 7621 

Кучмінська Х. Й. 5622 

Кушал І. М. 3974 

Кушнір А. М. 5930 

Кушнір О. В. 7212 

Кущ С. О. 3867 

Лаба Ю. Р. 6951 

Лабунець І. Ф. 6081 

Лаврентьєв О. М. 7391 

Лавриненко С. Л. 4154 

Лаврів О. А. 6635 

Лавріненко Л. І. 7718 

Лаврова О. В. 6675 

Лаврухін О. В. 7048 

Лаговська О. А. 7055 

Лагутін Г. В. 4590 

Ладаняк І. А. 7719 

Ладика Ю. В. 5169 

Ладиш І. О. 6038 

Ладур А. І. 6286 

Лазаренко О. О. 5242 

Лазаренко Ю. О. 3975 

Лазарчук О. О. 6008 

Лазебник І. В. 6459 

Лазоренко С. А. 7392 

Лазуренко В. М. 7674 

Лазуренко С. І. 4127 

Лазуріна Н. П. 4098 

Лайко І. М. 6973 

Лакида І. П. 6845 

Лапко П. В. 6526 

Лаповська С. Д. 7236 

Ларькіна М. О. 7454 

Латаєва А. В. 5899 

Латинін О. А. 5009 

Латишев М. В. 7393 

Лащівський В. В. 7241 

Лащук Н. Р. 4947 

Лебідь Є. М. 7044 

Лебідь О. В. 5468 

Лебідь О. С. 5910 

Лебьодкіна А. Ю. 3896 
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Левандовскі К. М. 5027 

Левицька Н. М. 5391 

Левицький В. А. 7577 

Леві Л. М. (6812) 

Левківська Т. М. 7230 

Левченко А. В. 4099 

Левченко Д. О. 4381 

Левченко Л. А. 6258 

Левченко Н. В. 6048 

Легкоступ І. І. 4544 

Легкун О. Г. 7347 

Легкун Т. В. 4195 

Лежнєва Т. М. 5093 

Лекарь А. С. 4799 

Лемеш Н. В. 5880 

Леміжанська О. І. 7720 

Ленда Г. В. 7300 

Лень Є. Г. 5821 

Лень Т. А. 5846 

Леньга В. Р. 6473 

Леонов Ю. Г. 5604 

Леонт'єва З. Р. 6439 

Леонтьєва Л. В. 6181 

Лепетченко М. В. 5361 

Лепський В. В. 6321 

Лесінський В. В. 6626 

Лескевич Т. Ю. 5645 

Лесовой Л. В. 7261 

Лесюк О. В. 4041 

Леус І. В. 6009 

Лехтман І. І. 6117 

Лещинська І. О. 3897 

Лещук К. Б. 4948 

Лєсков М. С. (7552) 

Лєх Т. А. 4382 

Лизньова А. Ю. 3976 

Лимарєва Ю. М. 5469 

Линовицька О. В. 4059 

Липинська О. А. 4697 

Лисейко Я. Б. 7721 

Лисенко Л. С. 5062 

Лисенко О. В. 6616 

Лисенко Р. С. 4545 

Лисенко Ю. В. 4291 

Лиськов М. О. 4949 

Литвин Є. П. 4249 

Литвин С. Й. 5042 

Литвиненко Д. М. 4155 

Литвинець О. М. 6182 

Литвинова О. С. 5686 

Литвинова Т. Ф. 7675 

Литвинюк C. О. 6074 

Литовченко І. М. 5243 

Лиштван О. Ю. 6816 

Ліва Н. В. 7348 

Лівік О. П. 4630 

Ліндер Я. М. 5646 

Лінкова А. М. 6621 

Ліпартеліані В. 7394 

Лісений Є. В. 4631 

Лісіна Л. О. 5392 

Лісіна О. Ю. 5647 

Лісіцков О. В. 4858 

Лісковацька Х. М. 5244 

Лісковець С. М. 5601 

Лісова Г. В. 6383 

Лісова Ю. О. 7474 

Лісовська В. С. 4859 

Ліст Ф. (7369) 

Літвіненко Є. В. 7639 

Літвінова В. О. 7135 

Літинська В. А. 3977 

Ліхновський П. М. 4546 

Ліцоєва Н. В. 6091 

Лобач О. М. 5043 

Лобачова Г. Г. 7256 

Лобова О. М. 5221 

Лобова Ю. К. 4860 

Лобода О. А. 5864 

Лобунець О. О. 6322 

Логвиненко Д. М. 7242 

Логвиненко Ю. Л. 7136 

Логвінов І. М. 5932 

Ложніков О. В. 6725 

Лоза І. А. 5822 

Лозинський Д. Л. 7081 

Лозинський О. О. 5911 

Лозовий Ф. В. 5782 

Лозовський Т. Л. 6652 

Лозюк В. М. 7137 

Ломпас О. В. 5702 

Лопан Р. М. 6773 

Лопатіна Г. О. 5285 

Лорк Аліреза 7301 

Лугова Г. О. 7274 

Лугова Т. М. 7578 

Лукановська А. В. 5245 

Лукач О. М. 5470 

Лукачук О. В. 7722 

Лукаш К. В. 5648 

Лукоянова К. В. 7395 

Лук'яненко Т. В. 3920, 

 6027 

Лук'янець О. А. 7723 

Лук'янченко М. І. 5224 

Лук'янчук О. В. 6527 

Лук'янчук С. Ф. 5325 

Луньов Є. Г. 5949 

Луньова О. К. 7724 

Лунячек В. Е. 5393 

Лутковський Р. А. 6183 

Луц П. М. 6884 

Луцак О. О. 6224 

Луценко Є. О. 5610 

Луценко І. С. 4547 

Луценко Н. А. 4033 

Луценко О. А. 6817 

Луцький М. Г. 3904 

Лучак І. В. 6323 

Лучечко Т. М. 7507 

Лучик О. І. 7545 

Лучкевич М. М. 5783 

Лучко Г. Й. 4548 

Лучко С. В. 4950 

Лушагіна Т. В. 4288 

Лушпай Л. І. 5326 

Львов М. С. 3905 

Лю Чан  6636 

Любич Б. Б. 4746 

Любченко А. (7597) 

Любченко М. І. 4776 

Любченко Н. В. 5471 

Любчик О. А. 5094 

Людоровська Т. Ю. 7725 

Люлик М. Б. 5170 

Лялін О. І. 6846 

Лямцев О. В. 5585 

Ляпунова Н. В. 7480 

Лясота І. М. 6556 

Лясота Т. І. 5297 

Ляхова Л. С. 4632 

Ляхова О. В. 7508 

Ляхович А. В. 7349 

Ляшенко А. В. 7192 
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Ляшенко Н. О. 4677 

Ляшенко С. В. 6885 

Ляшко В. В. 4156 

Ма Баолінь 5246 

Мавріна Г. О. 4100 

Магдіч А. С. 4747 

Магола Я. С. 5649 

Маєвський Д. А. 3860 

Маєвський О. Є. 6069 

Мазілов О. О. 5784 

Мазоренко М. О. 4101 

Мазур Г. О. 4485 

Мазур І. В. 7726 

Мазур Н. А. 4661 

Мазур Ю. В. 6225 

Майданович В. С. 6929 

Майко В. М. 6401 

Маймур Ф. Ф. 5010 

Майстренко- 

Вакуленко Ю. В. 7325 

Майчик Н. Т. 7350 

Макаренко А. С. 4951 

Макаренко І. А. 6497 

Макаренко І. Є. 5327 

Макаренко Л. П. 7351 

Макаренко М. Б. 5472 

Макарова Г. С. 7138 

Макарова І. А. 4633 

Макгауен Т. В. 7432 

Макеєва О. Л. 7082 

Макітринський Р. П. 6010 

Маковей О. (7744) 

Маковецька Н. В. 5394 

Маковецький А. В. 6676 

Макоцьоба М. В. 4486 

Максименко О. О. 7017 

Максименко О. С. 4634 

Максимець Б. В. 4333 

Максимів Ю. В. 7083 

Максимов А. Ю. 5785 

Максимова А. В. 4549 

Максимчук Г. М. 5298 

Максимюк М. В. 7509 

Максим'юк Ю. В. 7302 

Максимяк А. П. 5729 

Макух Г. В. 5980 

Малахов В. А. 7139 

Малаховський Д. В. 4678 

Малев О. В. 6440 

Малес Л. В. 4223 

Малий О. Ю. 3868 

Малихін Д. Г. 5786 

Малишкіна К. С. 4023 

Маліздерський Р. М. 6793 

Маліков В. В. 5970 

Малікова А. М. 7396 

Малінкін С. О. 5900 

Малка О. М. 5787 

Мальована Н. В. 5247 

Мальований О. О. 7655 

Малюга А. В. 3869 

Малюга Л. Ю. 5106 

Маляренко І. О. 7530 

Маляренко Т. В. 6270 

Малярчук К. В. 5171 

Мамаєв Д. Ю. 4250 

Мамедов Д. Г. 6483 

Мамедов С. О. 5847 

Мамедова Т. Е. 4196 

Мамонов К. А. 7103 

Мамонтова Н. А. 7104 

Мамчук І. В. 5586 

Мамчур Л. І. 5308 

Мана О. М. 6706 

Манащук Н. В. 6324 

Манн Т. (7372) 

Маринів І. І. 4861 

Марищук Т. В. 7326 

Марінов М. М. 5172 

Марічев К. О. 5912 

Маркашева В. О. 5650 

Маркевич А. І. (5263) 

Маркевич О. П. (6047) 

Маркітантов В. Ю. 4305 

Марков І. Г. 7727 

Марков О. Є. 6664 

Маркова О. О. 4862 

Марковський І. О. 4748 

Мартиненко В. Л. 7728 

Мартинов О. В. 5946 

Мартинова Т. О. 4487 

Мартинович Н. В. 4024 

Мартинюк О. М. 5651 

Мартинюк- 

Лотоцька І. Ю. 5823 

Мартиняк І. О. 4488 

Мартієнко А. І. 4338 

Мартовицький А. В. 6743 

Марусенкова Т. А. 6597 

Марусинець М. М. 5395 

Марущак М. І. 6259 

Марцинкевич А. М. 5063 

Марченко В. В. 6746 

Марченко В. І. 6774 

Марченко Д. М. 6809 

Марченко М. М. 3978 

Марченко Н. А. 7140 

Марченко Н. Я. 3979 

Марченко О. В. 4060 

Марченко О. І. 5756 

Марчишинець О. В. 4503 

Марчук А. Р. 7275 

Марчук В. Д. 4383 

Масалов О. Г. 4102 

Маслов В. О. 6824 

Маслюченко О. В. 5623 

Масс О. М. 4679 

Матвієнко Г. О. 7729 

Матвієнко І. С. 4197 

Матвієнко Л. Ф. 7257 

Матвієнко О. О. 6659 

Матвієць А. А. 5064 

Матвіїшин П. В. 7276 

Матвійчук Л. Ю. 4591 

Матвійчук С. С. 7277 

Матичин І. І. 5624 

Матієга О. О. 6908 

Матлай Л. С. 7656 

Махінько А. В. 6778 

Махоніна Н. Г. 7455 

Мацедонська Н. В. 3980 

Мацишина З. А. 5277 

Мацкевич Ю. І. 7141 

Мацко Н. С. 7730 

Мацюра С. І. 4550 

Мачітідзе І. Ю. 4311 

Мачоган В. Р. 6325 

Машинник О. О. 6942 

Машковська Л. В. 5011 

Мащенко Н. Є. 4384 

Мащенко О. П. 4157 

Маярчак С. П. 7604 

Мегела К. І. 7418 

Медведєв К. В. 5115 
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Медведєва А. О. 7377 

Медвідь І. І. 6146 

Меддур Ахмед Сала-

хеддін 6930 

Медяник В. А. 4327 

Мейш А. В. 7084 

Мелеганич Г. І. 4306 

Мельник А. А. 4158 

Мельник В. І. 4339 

Мельник Д. В. 4952 

Мельник М. В. 4863 

Мельник М. П. 4864 

Мельник О. В. 4865, 4953 

Мельников В. О. 6726 

Мельникова М. В. 4662 

Мельникова М. О. 4385 

Мельникова О. А. 7397 

Мельниченко Т. В. 6982 

Мельничук Л. М. 7142 

Мельничук Л. Н. 4317 

Мельничук Н. Б. 4307 

Мельничук О. Ю. 4450 

Мельніков В. В. 3853 

Мендельсон- 

Бартольді Ф. (7337) 

Мензатюк З. (7584) 

Мережко Ю. В. 5328 

Мерзликін П. В. 5788 

Мерзлов С. В. 7020 

Мертіл Бешір бен 

Фержані 6528 

Метерлінк М.  (7478) 

Меть І. М. 6775 

Метьолкіна О. М. 5473 

Мигович В. В. 6271 

Мигович І. І. 6326 

Микітчак Г. С. 7622 

Миколенко С. Ю. 7218 

Миколів І. М. 7205 

Микульця І. І. 4866 

Миргород В. Ф. 3906 

Мировська А. В. 4954 

Миронець І. М. 4867 

Миронцов М. Л. 5933 

Мирошкіна Н. В. 4251 

Мирошник О. М. 3898 

Мирошниченко В. В. 4680 

Мисенко О. О. 7018 

Мислива Т. М. 6945 

Мисліборський В. В. 6692 

Митрофанов С. В. 6762 

Михайленич П. М. 6637 

Михайленко А. В. 5652 

Михайличенко О. М. 5913 

Михайліченко В. Ю. 6195 

Михайліченко Т. О. 4955 

Михайлов Р. В. 4749 

Михайлова О. І. 4159 

Михайлова Ю. О. 4868 

Михайлович Н. В. 6035 

Михайлович Т. І. 6598 

Михаленко І. В. 6931 

Михаліцин П. Є. 7657 

Михалко І. С. 4956 

Михалко Я. О. 6327 

Михальчук В. В. 7327 

Михальчук О. О. 5474 

Михасів Т. С. 7433 

Михасюк Т. В. 5299 

Михида Л. М. 7579 

Миц К. В. 7580 

Мичак С. В. 5940 

Мишуста А. О. 7658 

Мізін К. І. 7414 

Мізінкіна О. О. 7581 

Мізюк А. І. 5947 

Міклашевич Н. В. 5475 

Мікуліна І. М. 6049 

Мілушина М. О. 4160 

Міляєва В. Р. 4128 

Мінаєва Г. М. 5173 

Мінаков О. О. 5653 

Мінаков С. М. 6557 

Мінасян Н. Г. 5329 

Мініна О. М. 6092 

Мірінович У. А. 5065 

Міронова Ю. В. 4433 

Мірошкін О. М. 3854 

Мірошник Д. М. 6609 

Мірошник З. М. 4129 

Мірошник О. Л. 5476 

Мірошниченко С. С. 

 4906, 6328 

Мірошниченко Ю. Р. 4810 

Мірошніченко В. І. 5396 

Мірошніченко Д. А. 7731 

Міськів В. А. 6329 

Місько Г. А. 3981 

Мітічкіна О. О. 4161 

Мітюшкіна Х. С. 4722 

Міхайлуца О. М. 5848 

Міхальчевський В. П. 

 6484 

Міхеєва О. Ю. 5477 

Мішин А. О. 7143 

Міщенко Л. В. 5044 

Міщенко О. В. 7623 

Мкадмі Джігед 6330 

Мовчан Д. В. 7456 

Мовчан Л. Г. 5248 

Мовчанюк О. А. 4551 

Могильний Л. П. 7676 

Могильник А. І. 6384 

Могутова В. Ф. 6118 

Модіано П. (7475) 

Можеїтова О. А. 6093 

Мозгальова Н. Г. 5397 

Мозолевський Б. М. 

 (7755) 

Моісеєв О. М. 6599 

Мойсей Л. Т. 7434 

Мокренцов Д. С. 7582 

Мокрецов С. Є. 5125 

Мокрицька В. К. 7243 

Мокрицька Н. П. 5095 

Мокроусова О. Р. 7262 

Молодецький А. В. 6718 

Молодід О. О. 3982 

Молодкін В. В. 5789 

Молокова О. Ф. 7475 

Молорова Л. В. 5330 

Молоткіна В. К. 7677 

Молчанов О. М. 6732 

Молчанова О. М. 4162 

Молька І. В. 6763 

Монастирська Р. І. 7510 

Моргун Л. М. 6994 

Мордюк Б. М. 5725 

Моренець І. М. 7481 

Мороз А. В. 4252 

Мороз К. М. 7247 

Мороз М. В. 5954 

Мороз О. Л. 7435 

Морозов О. В. 7678 
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Морозюк С. М. 4957 

Мосійчук Н. М. 6011 

Москалюк А. Б. 4329 

Москалюк О. М. 6272 

Мостика К. В. 7278 

Мостова А. Д. 7144 

Мостовий В. С. 5937 

Мосьондз М. В. 4253 

Мосьондз С. О. 4811 

Мосюк М. І. 7193 

Моторна В. Ю. 5045 

Мохамед Ахмед  

Мустафа 6485 

Мохаммад Назмі  

Куфтан Куфтан 6163 

Мох'д Халіл Мох'д  

Абдель Кадер 7398 

Мохонько В. І. 5931 

Мочаліна О. С. 4386 

Мошак Є. Г. 7352 

Мрачковська Н. К. 6871 

Мудрак О. В. 5568 

Музика О. М. 4708 

Музика Т. Ф. 6147 

Музичук М. Ю. 7457 

Мукоїд Р. М. 7219 

Муляр О. П. 5331 

Муляр- 

Соломко Т. В. 4552 

Мулярчук Л. М. 7145 

Муравйов П. Т. 6331 

Мурад Алі Абас 3870 

Муранов А. С. 3887 

Мурашкевич О. А. 5215 

Муровська Г. В. 5941 

Мусієнко О. М. 4553 

Мусійовська М. М. 3921 

Мустафін Т. А. 6441 

Муха Ю. П. 5881 

Мухамед Мофтах  

Елааті 6148, 6332 

Мухаммед Абід  

Аль Карім 5790 

Мухіна А. Ю. 4163 

Муц О. І. 7732 

Мушак Н. Б. 4800 

Мушенко Є. В. 6333 

Мякота Н. А. 6529 

Мясковський М. Я. (7338) 

Набіль Удах  

Мнехір Сарох 6638 

Набок О. М. 4554 

Набок С. В. 7733 

Набоков В. В.  (7550) 

Навроцький С. А. 5219 

Нагайчук В. В. 6184 

Нагірська К. Є. 7085 

Нагорна В. Г. 6226 

Нагорний Д. А. 5757 

Нагорський Б. А. 5174 

Нагрибельний Я. А. 7734 

Нагурний О. О. 3888 

Надута- 

Скринник О. К. 6119 

Назаренко А. С. 3983 

Назаренко Г. В. 4635 

Назаренко С. А. 4451 

Назарко О. І. 4254 

Назаров О. А. 7050 

Наземець Т. В. 6227 

Назіанзин Г. (7657) 

Найштетік І. М. 6410 

Накашидзе І. С. 7583 

Наконечна О. А. 6175 

Наконечна Т. В. 7146 

Наконечна Ю. С. 7436 

Наконечний І. Ю. 4164 

Наливайко Г. В. 5300 

Нардід О. А. 5968 

Нарійчук О. Д. 4958 

Насер Шамхі  

Алі Аль-Хабіб 6273 

Насінник О. А. 6452 

Наточий Л. О. 5278 

Наумов О. Г. 6909 

Наумович І. (7697) 

Нашиванько О. В. 7488 

Небога М. М. 4504 

Небогаткін І. В. 6050 

Невідомий В. І. 4761 

Невмержицька О. М. 6952 

Негода О. О. 5279 

Негрич А. Л. 5730 

Недбайло А. Є. 5737 

Недозім А. Ю. 6976 

Недря К. М. 7735 

Незвещук- 

Когут Т. С. 4636 

Некрасова С. М. 5478 

Неліпа Д. В. 4277 

Нелюба Д. М. 7041 

Немашкало О. А. 4750 

Немченко Ю. В. 5479 

Непотенко І. В. 7736 

Непочатенко О. А. 7147 

Нерсесян Г. А. 4103 

Несін Ю. М. 5249 

Нестеренко М. І. 5808 

Нестеренко М. О. 4165 

Нестеренко Т. П. 5925 

Нетреба Ж. М. 6832 

Нефьодов Д. В. 7737 

Нечай А. Ф. 6442 

Нечай В. С. 6228 

Нечай О. О. 3984 

Нечипоренко В. В. 5046 

Нечипорук В. М. 6185 

Нечипорук С. В. 3985 

Нєлєпін С. М. 6443 

Нємцева Н. С. 5480 

Нижник О. В. 6752 

Никитюк Л. В. 5280 

Никифоренко В. Г. 4420 

Никифорчин О. Р. 5619 

Николин У. М. 6600 

Нізяєва С. А. 4387 

Ніканорова О. В. 4869 

Нікітенко О. В. 5175 

Нікітін Ю. В. 4907 

Нікітіна М. Г. 4734 

Нікітченко Л. О. 5481 

Нікітченко Ю. В. 5995 

Нікіфоров Р. О. 5664 

Ніколаєнко В. М. 6995 

Ніколаєнко Д. В. 5687 

Ніколаєнко О. А. 7465 

Нікульчев М. О. 4104 

Німак М. О. 5031 

Німченко Т. В. 6558 

Нічкало С. І. 6601 

Новак Д. С. 7279 

Новак О. Л. 6983 

Новак О. С. 4555 

Новаковська О. Ю. 5731 
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Новиков М. М. (6574) 

Новицька Н. В. 7086 

Новицька С. Р. 7624 

Новіков А. В. 6036 

Новікова І. В. 6102 

Новікова Л. Є. 7374 

Новікова Т. В. 7511 

Новосад А. В. 6229 

Новоскольцева І. Г. 6385 

Норманська Ю. В. 4034 

Носак Г. Е. (7457) 

Носенко В. С. 6776 

Носівець Д. С. 6411 

Носко А. М. 7039 

Носкова А. В. 6075 

Ноулз М. (5243) 

Нурмагамбетов О. Ю. 

 5706 

Нусінова О. В. 4592 

Обозна М. В. 7027 

Ображій С. В. 6910 

Оброцька Х. М. 6230 

Обухова О. Ю. 7659 

Оверко Г. Я. 5029 

Овод Ю. В. 5482 

Овчаренко І. І. 4388 

Овчаренко О. В. 5654 

Овчинніков О. О. 6787 

Овчиннікова Л. В. 4216 

Огаренко Т. О. 4224 

Огінський Й. К. 6665 

Огородник А. М. 5587 

Огороднікова І. І. 4870 

Одаренко Є. М. 5745 

Одарюк І. Д. 5882 

Одинець Т. Є. 6164 

Одинцова О. В. 4959 

Ожема С. В. 5176 

Ожищенко О. А. 7303 

Окорокова І. Г. 7738 

Оксамитна С. М. 4225 

Окунєва О. В. 7148 

Олейві Анвер Субхі  

Абдулхуссейн 6559 

Олексів М. В. 3922 

Олексюк Н. С. 5225 

Олексюк-Тихоліз Я. Б. 

 5564 

Олефіренко О. В. 5177 

Олійник О. Б. 6412 

Олійник С. І. 7210 

Оліховська М. В. 4637 

Ольховська О. М. 6467 

Ольховський Д. М. 5688 

Омельченко Г. Л. 5370 

Омельченко Л. В. 6186 

Омельяненко Г. А. 5483 

Омельяненко О. В. 6231, 

 7512 

Омецинська Н. В. 7280 

Онисько Р. М. 6334 

Онищук В. Є. 7399 

Оніпко В. В. 5398 

Оніщенко В. В. 4556 

Оногда О. В. 7605 

Онуфриенко О. В. 6149 

Онуфрик М. С. 4638 

Онушко В. В. 7281 

Ончуленко М. І. 7437 

Опара Н. М. 6891 

Опришко Н. О. 6943 

Орел Є. С. 5758 

Орел Л. О. 5484 

Орест М. (7586) 

Орищенко І. В. 4871 

Орлик С. В. 4557 

Орлов А. В. 5362 

Орлова В. Д. 6232 

Орлова Л. Д. 6032 

Орлова О. О. 5485 

Орловська В. С. 4751 

Оробець К. М. 4960 

Осадца Я. М. 6796 

Осадча С. В. 7332 

Осадчий О. А. 6707 

Осадчий О. Д. 3986 

Осередчук О. А. 7640 

Осипчук Н. Є. 7353 

Осін В. В. 6677 

Особа І. А. 7032 

Остапенко О. В. 6460 

Остапчук Є. М. 5914 

Остапчук П. М. 5767 

Остап'юк Н. А. 7056 

Осташ Б. О. 5996 

Остащук І. Б. 4203 

Островерх А. С. 5809 

Островерхов М. Я. 6666 

Островська Н. М. 6892 

Острогорський М. (4329) 

Осуховська О. С. 6100 

Осьмак Т. В. 5486 

Откович Т. М. 7309 

Отченашко В. В. 7021 

Охріменко В. І. 7466 

Очеретін Д. В. 4639 

Очколяс В. І. 6461 

Павельєва А. К. 7557 

Павленко А. В. 4255 

Павленко В. Д. 3907 

Павленко Л. А. 4198 

Павленко Л. В. 5487 

Павленко Н. В. 6788 

Павленко О. М. 5488 

Павленко О. Ф. 7354 

Павленко Т. П. 6577 

Павленчик Н. Ф. 7149 

Павліченко В. М. 4872 

Павлішина О. М. 6847 

Павлов А. В. 7282 

Павлов К. В. 4489 

Павлов С. О. 6678 

Павлова К. (7553) 

Павлова О. С. 7150 

Павлович О. В. 7739 

Павловська А. А. 4961 

Павловська В. А. 4434 

Павловська- 

Кравчук В. А. 4777 

Павловський М. В. 7045 

Павлюк Т. О. 5286 

Павляк А. Я. 6335 

Пазич В. М. 6797 

Пазізіна С. М. 4723 

Пакулова- 

Троцька Ю. В. 6444 

Паламаренко І. О. 5489 

Паламарчук Г. В. 6012 

Палій А. П. 7028 

Палій Н. Т. 5301 

Палюх Т. А. 6996 

Пампура М. В. 4778 

Памук О. (7603) 

Панін А. Г. 5178 
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Панковський В. Б. 7606 

Панухник Р. Г. 4292 

Панчак О. Г. 4962 

Панченко О. В. 5588 

Панченко Ю. О. 6498 

Папіж Ю. С. 3987 

Папка О. С. 5222 

Парандій В. О. 7740 

Паріш Мохаммадреза 

 6165 

Парфенюк А. І. 5991 

Пархоменко О. Л. 6028 

Пархоменко- 

Куцевіл О. І. 5117 

Пархомчук С. О. 5012 

Пасемко Г. П. 5126 

Пасічник М. Д. 5965 

Пасічник Н. І. 7438 

Пасічник С. С. 6818 

Паславська В. В. 7151 

Пастирська І. Я. 5250 

Пасько В. С. 6233 

Пасько О. О. 4105 

Патрикей С. А. 4042 

Патриляк Б. К. 7741 

Патриляк І. К. 7679 

Патюта І. М. 4681 

Пахомова Л. В. 4272 

Пацюк М. К. 6051 

Пашкіна А. М. 4256 

Пашов Р. І. 4106 

Пащенко К. С. 5066 

Педченко С. В. 6740 

Пеклушенко О. М. 5179 

Пелик Л. В. 7263 

Переверзєв Д. І. 7529 

Перевознюк В. В. 7152 

Перегрим О. Р. 6971 

Перегуда Ю. М. 5611 

Передерєєва О. С. 4389 

Передерій С. М. 7536 

Перейма В. В. 5251 

Перепелиця І. Д. 3871 

Перепелиця О. В. 5302 

Перепелятніков Г. П. 5569 

Пересада О. М. 4873 

Пересипкіна Т. В. 6103 

Перетята О. С. 7584 

Перетятько А. О. 5759 

Перзеке М. Ю. 7558 

Перконос П. П. 4558 

Пермінов Д. А. 6780 

Перфільєва М. В. 5363 

Перькова О. О. 4490 

Петізіна О. М. 6094 

Петрачков О. В. 5209 

Петрашик В. І. 7328 

Петренко М. В. 4166 

Петренко Н. Ф. 6107 

Петренко О. М. 6602 

Петренко О. О. 4663 

Петрина О. П. 6386 

Петришен О. Г. 5252 

Петрікей Р. В. 7206 

Петрова М. В. 4043 

Петрова О. О. 7400 

Петрова У. Б. 6336 

Петровський О. Є. 6997 

Петрук А. М. 5589 

Петрусевич В. І. 4874 

Петруша Ю. Ю. 6013 

Петрушина Г. О. 5862 

Пехтєрева В. В. 7153 

Пецкович М. Д. 3988 

Печеник А. І. 4435 

Пєнова І. К. 6462 

Пєсцов Р. Г. 4963 

Пилипенко Г. М. 4340 

Пилипенко М. М. 5768 

Пилипенко О. І. 6611 

Пилипенко О. Ю. 6653 

Пилипець О. Ю. 6445 

Пилипишин О. І. 7742 

Пилипонова В. В. 6095 

Пирога І. С. 4559 

Пирогова В. Г. 6365 

Пислиця А. В. 4560 

Питель С. М. 4709 

Пишнов Г. Ю. 6101 

Пігулевський П. Г. 5934 

Підбережник Н. П. 5180 

Підгайний Т. Ю. 6805 

Підгородецька Л. В. 5703 

Підгородинська А. В. 4964 

Підчоса О. В. 4752 

Пімоненко Т. В. 4491 

Пінчук В. Д. 6506 

Пінчук О. Л. 6932 

Піонтковська Т. В. 4199 

Пірог В. В. 4561 

Піскун І. І. 6076 

Піскун Н. В. 6560 

Пісоцька Є. І. 4390 

Пісоцький А. А. 4640 

Піхняк Т. А. 4682 

Пішенін І. К. 6872 

Піщанська К. В. 7489 

Плахтій Н. Л. 7233 

Плець І. І. 4562 

Плис В. М. 6998 

Плитус О. С. 4044 

Пліско О. В. 5332 

Пліш І. В. 5253 

Плотнікова О. В. 6463 

Плукар Л. А. 4563 

Пляскова Ю. С. 6077 

Побережна Н. М. 7154 

Поворознюк І. М. 4391 

Погорєлова Н. М. 6387 

Погоріла І. В. 6150 

Погоріла І. І. 7155 

Погоріла О. І. 6234 

Погребняк І. Ф. 7283 

Пода А. С. 4753 

Подать В. М. 4641 

Подвисоцький Ю. А. 4564 

Подгорна Г. В. 5096 

Поддубна М. В. 6654 

Под'єльніков І. В. 6819 

Подзігун С. М. 6873 

Подкоритов О. Л. 4392 

Подоба Я. О. 6561 

Подобас І. 7355 

Подчашинський Ю. О. 

 6578 

Пожар Т. О. 4565 

Позднякова А. Ю. 6151 

Познанська О. В. 5490 

Покляцький С. А. 7625 

Покровська Т. В. 6474 

Полікарпова Н. В. 7356 

Полікарпова О. С. 4393 

Поліха Л. Я. 7310 

Поліщук М. Б. 3923 
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Поліщук О. В. 6337 

Поліщук О. Л. 7439 

Поліщук Т. В. 6104, 7010 

Полтенко В. П. 6999 

Полук Т. А. 6338 

Полулященко Ю. М. 5254 

Полунін Р. А. 5901 

Полшкова С. Г. 6453 

Польова Ю. С. 7600 

Полюхович В. І. 4995 

Поляков В. В. 6274 

Поляков М. А. 4394 

Полякова Є. А. 6530 

Полянецька І. О. 6911 

Полянська А. С. 3932 

Полянський В. І. 6708 

Помацалюк Р. І. 5811 

Помилуйко В. Ю. 4167 

Помінчук Д. В. 6531 

Помірча О. М. 7156 

Понасенко А. В. 7585 

Пономаренко В. В. 4107 

Пономаренко Л. В. 7458 

Пономаренко Л. О. 4642 

Пономарьова О. А. 3872 

Попадинець О. Г. 6070 

Поплавський М. Г. 5665 

Попова І. С. 7493 

Попова Н. М. 7157 

Поправко О. В. 4108 

Портяк В. (7596) 

Посохова К. В. 7603 

Постоленко І. С. 5333 

Постолюк Г. І. 5255 

Посухов О. С. 5849 

Потапенко О. В. 5883 

Потапенко Я. О. 3841 

Потапов О. Л. 6475 

Потапський Ю. В. 6984 

Потапчук І. М. 7513 

Потаскалова В. С. 6235 

Поташнюк І. В. 5309 

Потенко Л. О. 7459 

Потійко О. В. 6339 

Потоцька О. Ю. 6078 

Похмурський А. Ю. 6562 

Починок Н. В. 7087 

Пратчетт Т. (7538) 

Приймак В. О. 7743 

Приймак Ю. Ю. 5181 

Приколотін С. А. 5760 

Прилипко Н. А. 6129 

Приліпко О. Ф. 4168 

Примак Ю. В. 4257 

Принь М. О. 4048 

Припутень Д. С. 4875 

Пристай М. В. 6065 

Присяжневич І. В. 5722 

Присяжний Ю. В. 7202 

Присяжнюк А. Й. 5127 

Присяжнюк М. В. 6855 

Притуляк С. М. 6340 

Приходько В. І. 6964 

Приходько В. П. 4341 

Приходько Н. П. 6236 

Приходько С. Б. 5675 

Приходько Х. В. 4812 

Прицюк Л. А. 7158 

Пріб К. А. 6856 

Прозор О. П. 5491 

Прозорова Н. В. 3989 

Прокопенко В. В. 4061 

Прокопенко Е. П. 6532 

Прокопенко О. В. 4109 

Прокоп'юк О. В. 6388 

Прокоф'єва Н. Б. 6130 

Проляка Т. О. 7317 

Проненко В. О. 6603 

Проскурняк В. П. 7744 

Простебі Л. І. 4728 

Протас О. Л. 5492 

Протасов А. Г. 5399 

Прохорова П. В. 7460 

Процах Л. П. 5655 

Проценко В. О. 6693 

Проценко Г. О. 5256 

Проценко О. О. 4258 

Проценко Т. В. 4492 

Процик І. В. 7586 

Процик М. Т. 5704 

Прудиус Р. Г. 4110 

Прусенко Г. Є. 7559 

Прусова Г. Л. 7011 

Пруст М. (7477) 

Прядко Ю. М. 6764 

Пселл М. (7653) 

Пташнік Н. М. 5303 

Птуха С. С. 4801 

Пудов К. О. 4436 

Пузирна Л. М. 5590 

Пузирьов М. С. 4965 

Пузіков Д. О. 5334 

Пуйда Р. Б. 7745 

Пука Н. В. 4395 

Пуленко Ф. (7356) 

Пуляєва І. С. 6237 

Пуляєвська М. Є. 4169 

Пустовіт М. В. 4437 

Путій Т. М. 5257 

Пухальський В. М. 6727 

Пуховська А. С. 5067 

Пушак А. С. 5732 

Пшик Б. І. 4511 

Пшінько П. О. 6789 

Пюрик М. В. 6341 

П'ятковська Є. Д. 7587 

П'ятковська О. Р. 4438 

П'ятковський П. К. 5791 

П'ятницький Д. В. 5810 

Рабіа А. Абдуллах 4643 

Рабчун О. С. 4045 

Рагімов С. Ю. 6798 

Радзівілл В. Ю. 4566 

Радіонов Д. Б. 5986 

Радіщук Т. П. 3990 

Радуль О. А. 6765 

Радухівська Л. Л. 4966 

Радченко А. В. 5493 

Радченко Н. Г. 4567 

Радченко Н. Л. 5738 

Радченко О. В. 4273 

Радченко О. Ю. 7440 

Радченко Ю. А. 4644 

Радченко Ю. Л. 5494 

Радченко Ю. Ю. 7746 

Раєвська Я. М. 4221 

Райхенбах Т. М. 5182 

Райчук Л. А. 6848 

Рак В. П. 7220 

Раковська Н. Х. 6827 

Ралко О. С. 3991 

Рамалданов С. К. 6486 

Рамш В. Ю. 6886 

Раскидкин В. В. 6747 
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Рассомахін С. Г. 3880 

Рассоха І. В. 5656 

Рахманінов С. (7340, 

 7349) 

Рева Т. С. 4293 

Рева-Лєвшакова Л. В. 

 7563 

Редченко К. І. 7057 

Редько І. І. 6468 

Редько О. І. 6679 

Резницька В. О. 4779 

Резунова О. С. 5495 

Рекалов Д. Г. 6413 

Рекуненко Т. О. 4876 

Ремета Є. Ю. 5804 

Ремешевська І. В. 5591 

Репетило Т. М. 6604 

Репілевський Е. В. 6874 

Ретьман М. С. 6953 

Речич С. Л. 4325 

Решетнікова О. С. 6639 

Рєзникова- 

Галашевич І. С. 7033 

Рєзніков В. В. 4683 

Рєпін С. В. 5183 

Рєпіна О. Г. 7401 

Рибалка І. С. 7547 

Рибалка П. М. 3992 

Рибалко В. М. 4439 

Рибалко Ю. В. 5496 

Рибальченко С. М. 5592 

Рибальченко Т. П. 7402 

Рибка С. В. 3889 

Рибчинська О. М. 4710 

Рижко П. О. 5113 

Ризничук М. О. 6187 

Рикова Г. І. 5761 

Римаренко Н. В. 6469 

Римша О. В. 6389 

Ринда В. В. 4967 

Риндюк Д. В. 7194 

Різак М. В. 4877 

Різник Н. С. 4452 

Ріпак Н. С. 5593 

Рішко В. М. 5987 

Родіна Н. В. 4130 

Родічева І. С. 4111 

Рожнова Т. Г. 7284 

Розанова С. Л. 6152 

Розова К. В. 6196 

Розуменко А. В. 6446 

Романенко В. В. 4878 

Романенко Г. О. 6390 

Романенко М. В. 3993 

Романенко О. В. 7304 

Романенко Т. А. 6470 

Романець О. А. 5708 

Романишин М. І. 7159 

Романова О. В. 4170 

Романченко Н. М. 7213 

Романчишин В. Г. 4035 

Романчук Ю. (7742) 

Романюк І. В. 7357 

Романюк Р. Я. 6680 

Романюк Т. В. 6238 

Романюк Т. Ф. 4396 

Роменський Д. І. 6781 

Росенко М. І. 5118 

Рославцев А. В. 6414 

Рот Й. (7452) 

Рошканюк В. М. 5107 

Рубан В. О. 7476 

Рубан Г. О. 6533 

Рубан Д. П. 6806 

Рубін С. С. (6888) 

Рубчак Б. (7585) 

Руда О. Л. 4684 

Руда Т. В. 5068 

Рудак С. М. 7285 

Рудакова І. В. 4112 

Рудая Л. О. 6169 

Руденко В. В. 7160 

Руденко М. О. 4568 

Руденко Н. О. 6681 

Рудик Д. В. 6239 

Рудичев Є. В. 6572 

Рудко Б. Б. 5069 

Рудницька Н. О. 4330 

Рудницький М. (7497) 

Рудченко Д. Г. 7244 

Рудь Г. І. 4685 

Рудь І. М. 4318 

Рудяк О. М. 6275 

Руженцев М. В. 6628 

Рукін О. С. 5792 

Румбах М. Ю. 6965 

Русаль Л. М. 5097 

Русанова К. В. 4754 

Русанова О. Г. 4968 

Русінко М. І. 3994 

Рутар В. Є. 7747 

Рущак І. В. 5028 

Рябенька М. О. 7161 

Рябко А. В. 5335 

Рябуха І. М. 5281 

Рябушенко А. В. 3924 

Рябченко О. Л. 7680 

Рязанцев О. І. 3908 

Рязанцева І. М. 5184 

Ряппо Я. П. (5236) 

Савельєва Г. В. 7358 

Савицька М. Я. 6342 

Савицький О. А. 6771 

Савич Л. П. 5282 

Савич О. П. 7162 

Савін О. І. 4171 

Савіцька Н. В. 3995 

Савйовський А. В. 7305 

Савка Т. М. 6096 

Савкова О. М. 4397 

Савлук С. В. 6709 

Саволюк С. І. 6287 

Савранчук Л. Л. 4879 

Савченко А. С. 5022 

Савченко В. А. 5497 

Савченко І. О. 5689,  

 7264 

Савченко Ю. Г. 6240 

Савчук К. Д. 4755 

Савчук Л. В. 6276 

Савчук О. І. 4208 

Савчук П. Н. 5371 

Савчук С. В. 4569 

Сав'як Н. В. 7528 

Саданов Є. В. 5850 

Саддам Джасер  

Хуссейн Шехада 6499 

Садовник- 

Чучвага Н. В. 7441 

Садов'як О. Д. 4214 

Саєнко Н. В. 5400 

Саєнко О. В. 5185 

Саєнко С. Г. 4645 

Саїнчук М. М. 7403 
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Сайко О. Й. 4880 

Сакалюк О. О. 5498 

Сакун Т. М. 5884 

Салашенко Т. І. 4493 

Салига І. О. 4113 

Салига Т. С. 6545 

Салійчук Л. В. 6766 

Салія М. Г. 7306 

Салтанова С. Д. 6343 

Самодін А. В. 4969 

Самойленко Н. І. 3845 

Самойленко Н. Ю. 5372 

Самойленко О. А. 5258 

Самотієвич В. О. 4970 

Самура Т. О. 6241 

Самчук Л. М. 6682 

Самчук У. (7593) 

Сандига І. В. 4494 

Саніна І. О. 6242 

Сапронова С. Ю. 6810 

Сарана О. Ю. 4756 

Саріогло А. Г. 6613 

Сатаєва Т. П. 6391 

Сафонова В. В. 5885 

Сафонова В. Є. 4342 

Сахарук І. С. 5098 

Сахно О. А. 6605 

Сащук Г. М. 4215 

Свергун Н. М. 6097 

Свєшнікова Н. М. 5186 

Свириденко В. М. 5047 

Свириденко І. М. 5499 

Свириденко Н. С. 7359 

Свиридов О. В. 6683 

Свистун О. М. 5723 

Свідло О. А. 6344 

Свірська О. Б. 3996 

Свічкарь В. А. 4686 

Северина Н. Ю. 5500 

Северина- 

Смирнова Г. С. 6415 

Севостьянов Є. О. 5625 

Сегеда Н. А. 5401 

Сегеда О. В. 5739 

Седашева С. Л. 5501 

Селінний М. М. 4687 

Семаніва Ю. В. 4802 

Семененко С. Б. 6392 

Семенець- 

Орлова І. А. 4308 

Семенина Г. Б. 6507 

Семеніст І. В. 7660 

Семеніхін І. В. 4780 

Семенко Т. М. 7088 

Семенча І. Є. 4343 

Семенченко Ф. Г. 4278 

Семенчук А. В. 5657 

Семенчук О. О. 4209 

Семенюк О. О. 6243 

Семків М. Я. 5851 

Семко І. Б. 3997 

Семочко О. М. 6052 

Сенанова- 

Дімассі Т. О. 6534 

Сенчик Ю. Ю. 6447 

Сенчук І. А. 7540 

Сеньківська Н. Є. 7040 

Сербенюк Т. Б. 7245 

Сервантес М. (7598, 7600) 

Сергєєва К. М. 5502 

Сергієнко Є. В. 5187 

Сергієнко Р. М. 5942 

Сердюк В. М. 3933 

Сердюк Є. В. 6153 

Сердюк І. В. 6622 

Середа О. В. 4971 

Середа Ю. М. 4972 

Середюк В. Б. 5690 

Середюк Д. О. 4025 

Сєдих А. А. 4646 

Сєдін Є. О. 5793 

Сєрякова І. І. 7422 

Сивак Т. В. 5188 

Сиворакша М. В. 6912 

Сидельникова Л. В. 7467 

Сидор В. Д. 5109 

Сидоренко А. В. 5283 

Сидоренко І. О. 6244 

Сидоренко О. О. 4781 

Сидоренко Р. О. 4881 

Сидоренко Ю. О. 6366 

Сидорова О. В. 6710 

Сидюк А. В. 6288 

Сизко Г. І. 5503 

Сизонов Д. Ю. 7514 

Сикал М. М. 4882 

Силадій І. М. 5504 

Симак Д. М. 7195 

Симеонов К. (7360) 

Симеонова Ю. В. 7360 

Симоненко В. (7599) 

Симонова М. Г. 5336 

Симонюк В. П. 6711 

Симочко Г. В. 7626 

Синельнікова А. В. 5886 

Синчанський С. О. 4803 

Синякова В. Б. 5259 

Сипченко В. В. 5915 

Сиротюк М. В. 5505 

Сисин Г. М. 6563 

Ситар Л. Й. 4647 

Ситник О. В. 7258 

Сичова А. О. 4326 

Сичова М. Д. 5189 

Сичова О. О. 7012 

Сичова Т. В. 7404 

Сібрук Д. Л. 6640 

Сівак Н. А. 5506 

Сіверін В. Г. 6825 

Сівчук І. П. 4440 

Сідельник Н. В. 5507 

Сідєлєва І. А. 6913 

Сідляр В. В. 4570 

Сідоріна Є. В. 4114 

Сіленко Н. В. 7527 

Сіліна І. В. 4398 

Сімко А. В. 4172 

Сімонова М. В. 4729 

Сінческул О. Л. 7196 

Сіньова Л. М. 5108 

Сіренко В. О. 5669 

Сіренко О. А. 5966 

Сіренко О. В. 4973 

Сіренко О. Ф. 6345 

Сірко А. Г. 6197 

Сіряк Н. В. 6966 

Сітайло М. В. 4571 

Сіткар С. В. 5508 

Скалюк Р. В. 7163 

Скасків Л. В. 5612 

Скидан М. С. 6977 

Скідан В. В. 7286 

Скляр Л. Б. 3998 

Скляров В. П. 6566 



   

 
532 

Скляров І. О. 6767 

Сковорода Г. С. (5261) 

Скомороха О. С. 6166 

Скомороха Т. В. 4883 

Скопенко Н. С. 7204 

Скора Л. М. 4974 

Скорик М. (7343) 

Скоробагатько Г. О. 5794 

Скоропадський П. 

 (4923, 7720) 

Скорохід А. В. 7013 

Скриннікова Н. С. 4975 

Скрипник Л. (7591) 

Скрипник М. І. 7058 

Скрипник О. М. 7748 

Скрипник С. В. 7249 

Скрипнікова С. В. 4210 

Скрипніченко А. В. 6367 

Скутар Т. Д. 7627 

Скутельник П. Ф. 5048 

Славгородська Ю. В. 6946 

Славкова О. П. 4344 

Слав'янчук О. О. 6535 

Слепічева М. О. 5670 

Слива В. В. 6346 

Сливка Н. О. 6347 

Сливка Я. В. 7089 

Сліпченко А. В. 4804 

Слободчиков І. В. 6610 

Слободян Р. Р. 4115 

Слободяник О. В. 5509 

Слобожан О. В. 5190 

Служинська Л. Б. 5510 

Слюсаренко В. Є. 7164 

Слюсаренко С. В. 7000 

Сметанкіна Н. В. 5824 

Сметюк О. О. 6393 

Смиков А. В. 6897 

Смирнов О. О. 7199 

Смирнова С. М. 5594 

Смислов С. Ю. 7019 

Смишляєва Д. М. 6536 

Смірнов В. В. 6627 

Смірнова Г. І. 4116 

Смірнова І. О. 6053 

Смоліна І. С. 5511 

Смоляна Н. В. 5373 

Смолярчук М. В. 4399 

Смочко Н. М. 7628 

Сніжко А. С. 4274 

Снісаренко Я. С. 7515 

Сніцар В. П. 7442 

Собина В. О. 5618 

Соболева О. О. 4976 

Соболевська О. К. 4062 

Собчишин В. М. 3999 

Сокол А. М. 5691 

Сокол Л. М. 4400 

Сокол Т. В. 6914 

Соколов В. В. 7443 

Соколова Н. А. 6348 

Соколович- 

Алтуніна Ю. О. 5512 

Соколюк Ю. О. 4047 

Сокур Л. А. 7641 

Солдатченко О. С. 6768 

Соліч К. В. 5671 

Солових В. П. 5128 

Соловйов Д. В. 5852 

Соловйов Д. І. 4648 

Соловйов О. В. 4131 

Соловйова Л. І. 4173 

Соловйова О. В. 5191 

Сологубова С. В. 7405 

Солод М. І. 7197 

Солоджук Т. В. 4572 

Соломко А. В. 5658 

Солонечний П. М. 6967 

Солонько М. Ф. 5032 

Солтис Л. М. 5887 

Соляр І. Я. 7681 

Сопилюк Н. М. 7477 

Сопіга М. О. 6852 

Сорока Ю. Г. 4226 

Сороко Н. В. 5260 

Сорочко Є. О. 4884 

Сосик А. Ю. 6807 

Сосонний С. В. 7014 

Сосюра В.. (7599) 

Сотнікова К. В. 7165 

Сохацька Г. В. 4711 

Соцький А. М. 5099 

Співак Р. В. 4724 

Співак С. М. 7166 

Спіцин В. В. 7406 

Ставицька С. О. 4132 

Стадник Р. В. 7234 

Стадник С. О. 5374 

Стаднік С. М. 6448 

Стажинські  

(родина) (4045) 

Станіславська К. І. 4028 

Старинська Н. В. 4174 

Старова О. О. 7588 

Стасів О. В. 5100 

Стась Е. П. 5013 

Стасюк О. Л. 5070 

Стасюк О. С. 7419 

Стасюк С. В. 4782 

Статкевич В. М. 5659 

Статьєв С. І. 5364 

Стахно Н. Д. 5192 

Стаценко Н. І. 6349 

Стебельська О. С. 7361 

Стебницький П. (4050) 

Стельмащук О. З. 5513 

Степаненко О. І. 5514 

Степаненко О. Ю. 6728 

Степаненко- 

Липовик Б. В. 4573 

Степанов Є. В. 5116 

Степанова К. О. 6154 

Степанчук С. П. 6712 

Стефанович Є. А. 4401 

Стефанчук М. М. 4885 

Стеценко І. В. 3909 

Стецик С. П. 5337 

Стецюк Ю. П. 4574 

Стечишин О. О. 6277 

Стіліді М. І. 6245 

Столітній А. В. 4886 

Столярська К. М. 4000 

Сторож О. В. 6915 

Стоянов П. П. 5795 

Стоянова Д. Ф. 7523 

Стратонова Н. О. 4204 

Страшнюк В. Ю. 5992 

Стреблянська І. А. 4001 

Стрельнікова О. О. 4259 

Стрибулевич Т. О. 7090 

Стрілець І. В. 7516 

Строганов П. В. 6487 

Строгонова Т. В. 5515 

Стройкова С. А. 7461 
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Строкаль В. П. 5516 

Струбицька І. П. 5692 

Струлєв О. О. 4002 

Струнін П. А. 4334 

Стрюк А. М. 5517 

Стряпко А. Д. 4296 

Стьопочкін А. І. 4688 

Стягунова О. О. 5287 

Су Цзюнь 3890 

Субота С. В. 7444 

Суботіна Н. І. 6105 

Суварян А. Л. 6394 

Сузікова О. Г. 4175 

Суід Каула 6371 

Сулаєва О. М. 6289 

Сулима К. В. 4176 

Сулятицька Т. В. 4117 

Сундук А. М. 4345 

Супрун М. В. 5518 

Супрун Н. Т. 4200 

Сургова С. Ю. 5519 

Сурніна К. С. 7059 

Сусол Л. О. 7589 

Сутула В. О. 5226 

Сухар С. В. 6916 

Сухарев С. М. 5859 

Сухенко Я. В. 4177 

Сухий Р. М. 5049 

Сухінін М. В. 5193 

Суховій М. М. 5071 

Сухомлинський В. О. 

 (5233) 

Сухонос В. В. 4813 

Сухоребська О. Я. 7167 

Сушкевич Т. О. 7590 

Сушко Л. Ф. 6694 

Сушкова О. Є. 4575 

Східницька Г. В. 6875 

Сьомич М. І. 5194 

Сьоміна Н. А. 4977 

Сюсяйло О. М. 5195 

Сюх А. В. 7749 

Талан Л. Г. 5072 

Талан О. О. 5988 

Талоха Н. І. 7001 

Танигін Б. М. 5762 

Таравська Я. В. 7750 

Тарадай С. М. 4887 

Таран І. О. 6735 

Таран Р. С. 7407 

Тараненко В. О. 5724 

Тараненко Т. В. 6246 

Таранов Д. М. 7091 

Тарасенко М. Г. 6607 

Тарасенко М. О. 6054, 

 7646 

Тарасенко О. В. 5660 

Тарасов В. О. 5805 

Тарасова Г. О. 7168 

Тарасова І. В. 4978 

Тарасова О. Ю. 5796 

Тарасюк В. В. 6944 

Тарасюк Н. М. 6876 

Тарасюк Т. В. 6188 

Тарасюк Т. М. 7517 

Тарнопільська О. М. 6849 

Татомир І. Л. 4441 

Татусяк С. П. 5196 

Тахтаулова Н. О. 7169 

Тащян А. Е. 6416 

Твердохліб Н. М. 6014 

Твердохліб О. С. 5120 

Твердохліб Т. С. 4211 

Телегєєв Г. Д. 5997 

Телегуз О. В. 6893 

Телешун К. О. 7526 

Теліга О. (7568) 

Теліженко Л. В. 4063 

Темиргалієв Р. І. 5129 

Теплий В. В. 6476 

Тептя В. В. 6606 

Теребінська М. І. 5888 

Терес А. В. 4730 

Терехова Л. В. 4118 

Терещак Ю. В. 6820 

Терещенко І. В. 6278 

Терещенко С. В. 4731 

Терещук С. М. 4649 

Терновська Д. Ю. 4178 

Тесля В. А. 7462 

Тесля Л. В. 4888 

Тетерятник Г. К. 4979 

Тєрєхова О. О. 5033 

Тижбір Г. А. 7200 

Тимонькіна К. В. 4732 

Тимофєєва О. М. 7591 

Тимошевська І. П. 5073 

Тимошенко К. О. 5074 

Тимошенко М. О. 4036 

Тимошенко Н. Ю. 7170 

Тимошенко О. А. 5075 

Тимошук Р. П. 7522 

Тимченко А. М. 5520 

Тимченко Г. П. 4814 

Тимчик М. В. 5338 

Тимчишена Н. Д. 5197 

Тиновський Д. В. 5198 

Титоренко І. Б. 6537 

Тихий А. А. 6695 

Тичковська Л. П. 4495 

Тищенко Д. Д. 5978 

Тищенко М. А. 3925 

Тищенко О. П. 6926 

Тищук В. Ю. 6744 

Тімонін К. О. 7189 

Тімофєєв Ю. П. 4179 

Тітенко Л. В. 4003 

Тітенков А. М. 5853 

Тітлова О. О. 6655 

Тітова О. С. 4757 

Тітова Т. Є. 5521 

Тіховська Т. М. 5693 

Тішков Б. О. 4402 

Ткаліч І. О. 5050 

Ткач В. Ф. 4294 

Ткач Т. Б. 5812 

Ткач Т. П. 4783 

Ткаченко А. В. 5522 

Ткаченко В. М. 5565, 5854 

Ткаченко Л. І. 5261 

Ткаченко Н. О. 4037 

Ткаченко О. Г. 4889 

Ткаченко Ю. П. 5523 

Ткачова Н. П. 7171 

Ткачук Н. М. 5524 

Ткачук С. І. 5402 

Товкач В. А. 5694 

Товстокорий О. М. 6826 

Товстуха С. О. 5199 

Токайчук І. В. 5902 

Токарчук Д. М. 4442 

Токунова А. В. 5014 

Толкунов А. А. 5959 

Толкунов А. С. 5916 
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Толмачев В. С. 7287 

Толочко С. В. 5525 

Толстенко В. Л. 4784 

Толстой Л. М. (7555) 

Томашов С. В. 6917 

Томенко О. А. 7378 

Тонкачеєв Г. М. 7293 

Тонська Т. Г. 7002 

Топалов С. А. 4443 

Топій І. І. 4004 

Тополь О. В. 4064 

Топорецька З. М. 4980 

Топчій О. В. 5526 

Торічний В. О. 4202 

Торкаман Ахмад 7318 

Тормишева Ю. О. 7329 

Торчевський Р. В. 5527 

Торяник В. М. 4290 

Тоцька Ж. В. 7609 

Транченко Л. В. 4453 

Трегуб О. І. 4297 

Третьяков С. Ф. (6891) 

Третяк О. М. 7031 

Трещов М. М. 4650 

Тривайло О. В. 5763 

Тригуб Г. В. 4180 

Триснюк І. В. 7629 

Тріско К. Г. 6538 

Трофімук Т. М. 7751 

Трохимчук К. О. 7661 

Трубін І. О. 4890 

Трубнік Т. Є. 4403 

Трунова О. К. 5896 

Трус О. М. 6894 

Трускавецька І. Я. 5969 

Труханов В. А. 4891 

Труш В. С. 7259 

Труш Ю. Л. 7172 

Тужеляк Н. М. 4181 

Туз Н. Ф. 7035 

Тукай Р. М. 5705 

Тулашвілі Ю. Й. 5403 

Тулупов В. І. 6684 

Тулякова Н. О. 6167 

Тунік А. В. 5051 

Тупкало С. В. 4005 

Тупченко В. В. 5528 

Туренко О. В. 6539 

Турило С. М. 6895 

Турка Т. В. 5613 

Туров К. В. 5917 

Туровець Ю. М. 4981 

Туровська Л. В. 5903 

Туряниця І. А. 7752 

Тустанівський Б. О. 4725 

Туташинський В. І. 5339 

Тюфкій Є. С. 7518 

Тягло К. О. 4260 

У Іфан  5529 

Уваркіна О. В. 4065 

Удовиченко М. М. 6247 

Удовіченко М. О. 4651 

Уїтмен У. (7433) 

Українка Л. (7573) 

Уллубієва К. К. 7092 

Уманець Т. Р. 6260 

Уманський І. І. 4652 

Унгурян В. Я. 4689 

Унгурян П. Я. 5200 

Урбановські  

(родина) (4045) 

Урсол О. В. 5375 

Урсуленко Г. В. 4404 

Урусов М. П. (7735) 

Ус Г. О. 3842 

Ус Р. Л. 7093 

Усеінов Т. Б. 7602 

Усенко В. О. 6279 

Усенко В. Ф. 6417 

Усова Г. В. 7173 

Успенський В. Б. 6828 

Устименко Є. Б. 5570 

Устименко О. В. 5201 

Устименко О. С. 4785 

Устинов Є. О. 7174 

Ушакова Ж. С. 4298 

Ушинський К. Д. (5234) 

Уштан С. В. 6418 

Фавваз Ф. Ш. 6168 

Файзулаєва К. А. 7175 

Фалей В. Г. 7034 

Фалендиш В. В. 5695 

Фалько В. В. 5595 

Фалько С. А. 7662 

Фальченко Ю. В. 6667 

Фарат О. К. 5918 

Фаринник В. І. 4982 

Фаткуліна Г. В. 5596 

Фатхутдінова О. В. 4066 

Фединець В. О. 5769 

Федишин І. Б. 7176 

Федів Ю. О. 4319 

Федоренко Г. Л. 6748 

Федоренко Н. К. 5696 

Федоренко О. В. 6248 

Федоренко О. О. 5530 

Федоренко О. Ю. 7237 

Федоренко С. В. 5351 

Федоренко С. М. 7408 

Федориненко Д. Ю. 6688 

Федорін І. В. 5797 

Федоров Є. Є. 3857 

Федорова В. С. 6155 

Федорова Л. Д. 7682 

Федорович Б. О. 6419 

Федорощак І. М. 6540 

Федорук Я. О. 7647 

Федорченко О. В. 5798 

Федорчук В. А. 4289, 6579 

Федоряк Р. М. 4006 

Федота О. М. 5981 

Федотченко А. В. 6420 

Федуняк І. О. 4718 

Федчишин Н. Р. 6488 

Федчун Т. О. 7362 

Федьо Х. В. 5764 

Федюк О. М. 7630 

Федяков Р. О. 6015 

Фейчук В. В. 6660 

Ференчак Ю. Р. 7524 

Фернандес  

де Рівес С. Ф. 6449 

Фертюк С. В. 4653 

Фігель А. А. 5023 

Фігурський В. М. 4983 

Фідровська Н. М. 6689 

Фідчунов О. Л. 7203 

Філатов М. В. 7663 

Філатов О. Ю. 6713 

Філіпішин І. В. 4593 

Філіпова М. П. 7664 

Філіпчук Н. А. 6500 

Філонова О. М. 6918 

Фільц Ю. О. 5202 
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Філякова Т. І. 4405 

Фіногєєва Т. Є. 5531 

Фісенко Т. В. 4217 

Флорескул Н. П. 5216 

Флюнт О. Є. 5799 

Фоменко В. А. 4496 

Фоменко М. В. 5855 

Фомін Ю. В. 5203 

Фоміна О. О. 4444 

Фомішина В. М. 4346 

Форкош Н. М. 4406 

Форостян О. І. 5352 

Форостяна С. В. 4892 

Фостолович С. І. 6972 

Фостяк В. В. 4576 

Франко І. (4113, 7562) 

Франчік Н. В. 7260 

Франчук Ю. В. 4261 

Фролов П. О. 5813 

Фролова Т. О. 4726 

Фу Сяоцзін 5532 

Фурман І. В. 4577 

Фурманова Ю. П. 7221 

Фурманчук О. С. 4407 

Фурса Т. П. 4408 

Фучила О. М. 5348 

Фуштей Л. І. 5262 

Хавунко О. Ю. 5889 

Хадрі Салім Бен Аб-

делхафід 6372 

Хаірова С. І. 4182 

Хайдара Абдалла  

Абдулрахман 6641 

Халимендик О. В. 6729 

Ханенко Б. (4049) 

Ханенко В. (4049) 

Ханенко І. І. 4262 

Ханстантинов В. О. 4279 

Хапов Д. В. 3873 

Харін С. А. 6720 

Харківська А. А. 5404 

Хархота М. А. 6029 

Харченко В. Є. 4263 

Харченко М. В. 6919 

Харченко О. В. 6623 

Харченко О. М. 5943 

Харченко О. О. 5034 

Хасхачих М. В. 6920 

Хатько А. В. 5533 

Хаурдінова Г. О. 6850 

Хаустова Т. М. 7222 

Хащеватська С. С. 7363 

Хвойницька Х. М. 4119 

Хворост В. В. 6730 

Хвостенко В. С. 7177 

Хейлі А. (7543) 

Хеліфі Амані 6501 

Хижняк К. В. 7592 

Химченко О. М. 5534 

Хирний О. В. 4409 

Хитрих Є. Є. 6714 

Хитровська Ю. В. 7683 

Хитрош Л. В. 4264 

Хімаван Прабово 7560 

Хімей В. В. 7753 

Хіміон Л. В. 6198 

Хірівський Р. П. 6877 

Хлібороб Н. Є. 4893 

Хлонь С. Є. 5211 

Хмельников А. О. 4275 

Хмельов О. Г. 4347 

Хоггас Башир 5718 

Ходаківська Є. В. 7051 

Ходжаян А. О. 4594 

Ходико Д. І. 4758 

Холод В. В. 5076 

Холодницька А. В. 4007 

Хоменко А. В. 6541 

Хоменко Л. О. 6921 

Хоменко Н. М. 5566 

Хоменко О. О. 7754 

Хоменська Г. В. 6769 

Хомич Г. П. 7223 

Хомич С. В. 4410 

Хомів О. В. 4008 

Хомовий С. М. 7094 

Хомутник Я. Я. 5919 

Хомутовська І. І. 7755 

Хом'юк І. В. 5405 

Хомяк О. В. 6156 

Хом'як С. В. 5920 

Хоперія В. Г. 6363 

Хоружий С. Г. 4578 

Хоряк Н. В. 6650 

Хоткевич Г. (7564) 

Хотяїнцева О. М. 5814 

Хохлов В. В. 6922 

Храброва Г. М. 7541 

Хромова В. С. 5535 

Хрульов О. М. 5263 

Хруслов М. М. 5765 

Хруцький С. С. 7015 

Хряпкін О. В. 3874 

Худякова І. М. 5536 

Худякова О. В. 6079 

Хурані Іяд Фахід 6261 

Хуторна С. В. 4984 

Цалько Ю. М. 4579 

Цандур Н. В. 6120 

Цапенко П. К. 6016 

Царук О. Я. 6249 

Царьова Л. В. 5264 

Цвіркун Н. Ю. 4985 

Целуйко М. Ф. 4786 

Цехмейструк М. Г. 7593 

Цивінда Н. І. 6715 

Циганенко В. Л. 7594 

Циганівська І. М. 5614 

Цимбал Т. В. 4067 

Цимбаленко Н. В. 4009 

Цимбалістий І. Ю. 7482 

Цимбалюк В. М. 4894 

Цинова М. В. 7665 

Ципляк Н. О. 7756 

Циран Ян 4712 

Цілинко М. І. 6923 

Ціпан Т. С. 5265 

Цобенко О. В. 7445 

Цюпка С. Ю. 6924 

Цюра Ю. П. 6350 

Чабайовський Т. В. 4986 

Чабаненко І. Л. 7178 

Чагарна С. Є. 4183 

Чайка В. В. 4787 

Чайка О. Г. 5597 

Чайка Т. О. 4654 

Чайковський А. В. 5626 

Чайченко Т. В. 6176 

Чала Ю. М. 5537 

Чалий В. Д. 6696 

Чанишев Р. І. 5101 

Чанкіна І. В. 4411 

Чаргазія Т. З. 4497 

Часнікова О. В. 5538 
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Частакова Н. С. 7595 

Чебан М. М. 7757 

Чеботар Г. О. 5989 

Чеботарьов В. А. 4595 

Чеботарьова Д. В. 6642 

Чеброва К. О. 5863 

Чеверда С. С. 4412 

Чекер Н. В. 4120 

Чекстере О. Ю. 4184 

Челядінова Н. Г. 4690 

Чемшит Д. О. 4328 

Чен Хойшен 4655 

Ченбай Н. А. 4265 

Чепець О. Г. 7179 

Чепіженко В. І. 7053 

Чепурко А. С. 4987 

Чепурний Д. О. 6777 

Червінко К. В. 4895 

Чергєєв А. А. 7364 

Черевань І. В. 7180 

Черевач О. М. 4896 

Черевко К. П. 7365 

Чередникова О. Ю. 7288 

Чередниченко Л. А. 5539 

Черепанова С. О. 4068 

Черепинська Ю. А. 6351 

Черепченко О. О. 4309 

Черетаєв І. В. 6098 

Черінько І. П. 4320 

Черкасова А. О. 4010 

Чернега А. О. 6968 

Черненко В. Г. 6450 

Черненко О. Є. 7409 

Чернецька Г. В. 6250 

Чернецька Н. Г. 7366 

Черниш Л. В. 5921 

Чернищук Н. В. 7758 

Черній М. О. 5890 

Чернікова Г. С. 4719 

Чернікова Л. А. 5540 

Чернікова Н. С. 7666 

Чернобровкіна В. А. 4133 

Чернов С. І. 5130 

Чернова В. О. 4445 

Чернова М. О. 5714 

Чернова Т. Ю. 5376 

Черновська С. М. 5102 

Черноіваненко В. В. 7642 

Чернуський В. Г. 6262 

Чернуха В. П. 7596 

Черняк М. С. 5856 

Чернякова Ж. Ю. 5340 

Черняшова В. В. 6352 

Черцова О. В. 4321 

Черчесова О. Ю. 6131 

Чеснокова М. М. 6280 

Чех М. М. 4713 

Чехов А. П. (7484, 7489) 

Чехова І. В. 4580 

Чеховська М. М. 4664 

Чехонадських Ф. А. 5698 

Чжай Ши 5541 

Чжоу Чжівей 7367 

Чжу Лу  7368 

Чигорін Е. М. 5904 

Чиж Н. О. 7597 

Чижмак Д. А. 7319 

Чикалова М. М. 5542 

Чирва А. С. 5543 

Чирва О. В. 6542 

Чиренко Н. В. 5341 

Чистяк Д. О. 7478 

Чистякова С. В. 4413 

Чича Р. П. 4988 

Чичиркіна С. П. 4989 

Чік М. Ю. 7095 

Чімишенко С. М. 4581 

Чолій С. В. 7667 

Чопенко Н. С. 7246 

Чопик С. В. 4185 

Чорна А. М. 4897 

Чорна М. В. 7668 

Чорней І. Д. 5544 

Чорній Н. В. 6353 

Чорній О. В. 4656 

Чорнобай Д. В. 4805 

Чорнописка О. П. 4186 

Чортенко А. М. 7759 

Чуб О. А. 7294 

Чувакова О. О. 4266 

Чугаєва І. К. 7760 

Чугуй Л. В. 5545 

Чуєв О. А. 6685 

Чужмир К. М. 4657 

Чужмир М. А. 6878 

Чукаєва А. В. 4898 

Чумак Т. М. 5342 

Чуньбу Ду 4759 

Чурсіна О. О. 7207 

Чухраєв Д. А. 4990 

Чучман І. Я. 5615 

Чхеайло А. А. 4121 

Шабанов В. П. 5546 

Шабельник М. Ю. 6017 

Шабельніков С. І. 5960 

Шавліс Н. А. 6464 

Шайхулліна А. В. 7669 

Шакірзанова Ж. Р. 5961 

Шалига Т. С. 4582 

Шамжи М. В. 5891 

Шамриленко І. Г. 4187 

Шамрін Р. В. 4658 

Шамрук Н. Б. 4899 

Шаповал В. М. 4348 

Шаповал О. А. 6354 

Шаповал О. М. 6686 

Шаповалов В. О. 4691 

Шаповалова Н. П. 7214 

Шапочка К. А. 5365 

Шапочкіна О. В. 5547 

Шапошнікова В. М. 6189 

Шаптала Н. К. 5052 

Шараєвський Д. В. 4414 

Шаран Т. Г. 7289 

Шарапова І. В. 5740 

Шарікова В. П. 4991 

Шарко В. В. 5343 

Шарко В. П. 6833 

Шарпе Г. О. 7036 

Шатун В. Т. 4310 

Шахно А. Ю. 4692 

Шаховська Н. Б. 3875 

Шашко В. О. 7181 

Шашкова Т. К. 5892 

Шварсалон М. К. 6121 

Шварц О. В. 4583 

Швед З. В. 4205 

Шведський В. В. 6157 

Швецов В. Л. 6573 

Швець О. М. 6790 

Швидка О. Б. 4267 

Швидкий Е. А. 4011 

Швиров В. В. 5616 

Шевердюкова Г. В. 6055 
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Шеверун Н. В. 5548 

Шевців Г. М. 7546 

Шевців М. Б. 4788 

Шевцова О. М. 4188 

Шевченко А. О. 6770, 

 7037 

Шевченко А. Т. 4012 

Шевченко В. В. 4013, 

 5549 

Шевченко К. М. 7519 

Шевченко Н. І. 5015 

Шевченко О. В. 4189 

Шевченко О. М. 6564 

Шевченко О. О. 6122 

Шевченко Р. О. 6612 

Шевченко С. Л. 4268 

Шевченко С. О. 5131 

Шевченко Т. В. 6543 

Шевчук В. (7566) 

Шевчук Г. П. 7307 

Шевчук Л. М. 5304 

Шевчук М. В. 5905 

Шевчук М. О. 5893 

Шевчук О. А. 7096 

Шевчук О. М. 4900 

Шевчук С. В. 4693 

Шевчук Т. В. 4584 

Шевчук Я. В. 4596 

Шекманов М. Г. 6465 

Шекспір В. (7541) 

Шелейко Т. В. 6821 

Шелеменцев І. О. 5266 

Шелеп І. Ф. 5103 

Шелест Є. О. 7182 

Шелудченкова А. С. 4806 

Шемедюк Н. П. 6018 

Шемчук В. А. 5550 

Шенгур С. В. 4026 

Шепеленко О. О. 6661 

Шепеленко О. С. 6565 

Шепель В. М. 5344 

Шепетько С. А. 4901 

Шепітько І. В. 6355 

Шепко Л. Г. 7684 

Шеренін Ю. Л. 5077 

Шерепітко Д. В. 6022 

Шернін М. О. 6643 

Шерстньова І. В. 5551 

Шерстюк Р. П. 7183 

Шерстюк С. В. 7184 

Шестаков О. Ю. 5956 

Шешукова О. В. 6290 

Шилець О. С. 4735 

Шилінська І. Ф. 5552 

Шило В. М. 6395 

Шимон М. В. 6421 

Шимчишин М. М. 7542 

Шинкаренко І. В. 6644 

Шинкаренко П. Є. 5922 

Шинкарюк В. Г. 6396 

Ширина О. О. 5553 

Ширін В. В. 7046 

Ширіна С. А. 4992 

Ширмовська Н. Г. 3891 

Шифріна Н. І. 7185 

Шишкіна Т. М. 5554 

Шишова Т. В. 6980 

Шиян О. В. 5661 

Шірінян А. С. 5770 

Шірінян Т. С. 6190 

Шкворченко Н. М. 7446 

Шкіндюк І. Ю. 5204 

Шкловець А. В. 3855 

Шкляр С. В. 5016 

Шкляр Т. Б. 5662 

Шклярський В. І. 6629 

Школа І. В. 7598 

Шкоропадо М. С. 5741 

Шкрабак І. В. 4454 

Шкромида Н. Я. 4014 

Шкурко О. В. 4498 

Шлапак Г. В. 7231 

Шлемкевич А. М. 6508 

Шлімкевич І. В. 6251 

Шломенко О. Б. 5555 

Шляхов І. М. 5815 

Шматков Д. І. 5556 

Шматков С. І. 3881 

Шмиголь Н. М. 7105 

Шмоніна Т. А. 5557 

Шовкомуд О. В. 7290 

Шовкопляс Ю. (7576) 

Шовкун В. В. 5114 

Шовкун Т. М. 7631 

Шопен Ф. (7355) 

Шостак Л. В. 5990 

Шостак Р. М. 6123 

Шпак Г. С. 7369 

Шпак Ю. В. 5132 

Шпак Ю. О. 7520 

Шпарик В. Ю. 6056 

Шпачук В. В. 5133 

Шпиганович Т. О. 6887 

Штайн Б. В. 6124 

Штангей С. В. 5558 

Штольце П. 7410 

Шубала І. В. 4446 

Шугуан 5559 

Шульга Д. О. 7521 

Шульга О. А. 4694 

Шульга С. В. 5906 

Шульга С. М. 5800 

Шульгач Н. М. 5078 

Шульженко О. В. 5053 

Шулюк Є. В. 4415 

Шумигай І. В. 6933 

Шумило Р. Р. 7097 

Шумлянський Л. В. 5951 

Шумський А. В. 7186 

Шунько Г. С. 6066 

Шура Н. О. 7187 

Шустрова К. В. 4902 

Шухтіна І. М. 6356 

Шушкова Ю. В. 4695 

Щаслива Г. П. 6879 

Щебенюк В. С. 6645 

Щедрик В. П. 5605 

Щелкунов А. О. 7643 

Щербак В. В. 6281 

Щербак М. М. (6040) 

Щербак О. І. 5406 

Щербак О. М. 5923 

Щербакова О. К. 7370 

Щербатий А. Р. 7003 

Щербатюк А. Ф. 6799 

Щербина Є. М. 4903 

Щетініна Т. О. 7761 

Щипцов О. О. 5054 

Щокотова О. М. 5857 

Щупак І. В. 7291 

Юденкова О. П. 5377 

Юдін М. А. 4597 

Юдіна В. В. 7235 

Юдіна О. В. 5560 
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Юдіна О. І. 4015 

Юдінцев А. В. 6019 

Юзьків Г. І. 7599 

Юзькова В. Д. 5894 

Юзюк З. І. 7371 

Юнев О. О. 5971 

Юр Т. В. 3926 

Юр'єва О. О. 7029 

Юрій Т. П. 4447 

Юрійчук Є. П. 4315 

Юрків Б. М. 6125 

Юрків Н. Я. 4598 

Юрків О. Є. 6357 

Юрлов М. М. 4789 

Юрчевський Є. В. 7292 

Юрченко А. А. 6731 

Юрченко І. О. 6158 

Юрченко К. М. 3899 

Юрченко Ю. Б. 3900 

Юрченко Ю. Д. 6716 

Юрченко Ю. О. 4016 

Юрчик Г. В. 6567 

Юрчишин Ю. В. 7411 

Юхимчук В. Д. 4585 

Юхновський І. В. 4416 

Юшина Ю. В. 4993 

Юшко Л. О. 6159 

Ющенко В. М. 6282 

Яблоновський С. О. 5816 

Яблочніков С. Л. 5227 

Яблунівський С. В. 5205 

Яворська Т. І. 6857 

Яворська Т. П. 6466 

Ягнюков В. Ф. 6741 

Ягодзинська І. О. 7372 

Ягодінська Л. П. 6954 

Ядловська О. С. 7762 

Язиков О. І. 5284 

Якименко Д. О. 6358 

Якименко О. В. 4017 

Якименко О. П. 6126 

Якименко Т. С. 6880 

Якимишина Л. І. 6252 

Якимчук І. П. 4190 

Якимчук С. П. 5206 

Яковенко А. В. 4227 

Яковенко Є. В. 4417 

Яковинець А. І. 4994 

Яковлев В. Є. 5801 

Яковлева О. Ю. 6656 

Яковлєв Р. В. 6978 

Якуба В. В. 6574 

Якубівська Ю. Є. 4714 

Якунов П. А. 5742 

Яланська С. П. 4134 

Ялпачик В. Ф. 7224 

Ямінський Ю. Я. 6427 

Ямкова В. В. 6925 

Ямковий О. Ю. 5561 

Яндрова Ю. В. 5267 

Яненко А. С. 7607 

Яненко В. О. 6057 

Янко А. Л. 7670 

Янов Є. К. 6733 

Яновська К. О. 6253 

Янчевський С. Л. 5672 

Янчук Т. Ф. 4904 

Янюк Б. М. 7373 

Ярема Р. Р. 6359 

Ярема Р. Я. 5858 

Ярема-Винар О. С. 4049 

Яременко Н. В. 5268 

Яремкевич О. С. 6020 

Яремчук О. М. 7330 

Яриніч К. В. 6544 

Яриновська О. В. 6360 

Ярмолюк А. В. 5345 

Ярмош В. В. 4659 

Яровий С. С. 5598 

Яромчук В. В. 4038 

Ярош- 

Дмитренко Л. О. 4715 

Ярошевська М. О. 7479 

Ярошевська О. В. 4018 

Ястреба С. П. 6717 

Ястреба Ю. А. 6985 

Ясько Г. В. 6191 

Яценко К. О. 6361 

Яценко П. І. 7463 

Яценко Т. П. 5104 

Яценко Ю. О. 4586 

Яценюк Н. І. 5562 

Яцишин Н. З. 7098 

Яцків О. С. 4191 

Яцкін М. М. 5907 

Яцкова О. М. 4418 

Яцук І. П. 5207 

Яцюта А. В. 4419 

Ященко О. А. 4587 

Ящур М. Й. 7412 

Яяєва Н. М. 5346 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австрія 

 іст. науки 7667 

 пед. науки 5228, 5237, 5343 

 філол. науки 7545 

Автономна Республіка Крим 

 біол. науки 6030 

 геол. науки 5941 

 екон. науки 4386, 4669 

 іст. науки 7684, 7689 

 культурологія 4034 

 мистецтвознавство 7364 

 пед. науки 5263 

 с.-г. науки 6895, 6905, 6917, 

  6937, 6954, 6961, 6980 

Азербайджан 

 іст. науки 7669 

 юрид. науки 4808 

Алжир 

 техн. науки 6930 

Англія 

 пед. науки 5268 

Бельгія 

 пед. науки 5348 

 філол. науки 7472 
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Бессарабія 

 іст. науки 7664 

Білорусь 

 іст. науки 7650 

Близький Схід 

 техн. науки 7301 

Бориславське озокерит. родовище, 

Львів. обл. 

 біол. науки 5977 

Велика Британія 

 іст. науки 7668 

 пед. науки 5326, 5333, 5340, 

  5453, 5489, 5513 

 політ. науки 4320 

 юрид. науки 4850 

Вінницька обл. 

 екон. науки 4671, 4684 

Волинська обл. 

 біол. науки 6051 

 геогр. науки 7623 

 іст. науки 7692, 7706, 7711, 

  7715, 7743, 7751 

 мистецтвознавство 7347, 7366 

 с.-г. науки  6936 

Галичина 

 іст. науки 4044 

 пед. науки 5262, 7694, 7699, 7747 

Греція Стародавня 

 іст. науки 7649, 7653 

 культурологія 7413 

Гуцульщина 

 іст. науки 7721 

 мистецтвознавство 5564 

Деснянсько-Старогутський нац.  

природ. парк, Сум. обл. 

 біол. науки 6033 

Дніпро, р., басейн 

 біол. науки 6041 

Дніпровсько-Бузька гирл. система 

 с.-г. науки 7034 

Дніпропетровськ 

 біол. науки 5978 

Дніпропетровська обл. 

 іст. науки 7605 

 пед. науки 5494 

 с.-г. науки 6965 

Донбас 

 архітектура 7312 

 геол. науки 5942 

 екон. науки 4667 

 іст. науки 5279 

 с.-г. науки 7015 

 техн. науки 6740, 6743, 7725 

Донецька обл. 

 іст. науки 4048 

 пед. науки 5287 

Донецький басейн 

 геол. науки 5960 

Європа 

 держ. упр. 5196 

 мистецтвознавство 7352 

 політ. науки 4319 

 філол. науки 7533-34 

 юрид. науки 4804 

Європейський Союз 

 держ. упр. 4046, 5143, 5177 

 екон. науки 4336, 4725, 4730, 

  4738, 4749 

 політ. науки 4270, 4313-14, 

  4317, 4320 

 юрид. науки 4787, 4795, 4806 

Єгипет Стародавній 

 іст. науки 7646 

Житомирська обл. 

 біол. науки 6051 

 с.-г. науки 5577, 6841, 6933, 6945 

 техн. науки 6799 

Закарпатська обл. 

 вет. науки 7003 

 геогр. науки 7626, 7628 

 мед. науки 6365 

 мистецтвознавство 7310 

 політ. науки 4306 

 с.-г. науки 6939 

 філол. науки 7496 

Запорізька обл. 

 екон. науки 3971 

 іст. науки 7713 

Західна Грузія 

 с.-г. науки 5573 

Західна Європа 

 іст. науки 4049 

 культурологія 4029 

 юрид. науки 4769 

Західна Україна 

 геогр. науки 7613 
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 геол. науки 5939, 5954 

 держ. упр. 5180 

 екон. науки 4465 

 іст. науки 7681, 7732, 7739 

 мед. науки 6400 

 мистецтвознавство 7362 

 політ. науки 4299 

 с.-г. науки 6915-16, 6971 

Західне Полісся 

 с.-г. науки 6936 

Івано-Франківська обл. 

 біол. науки 5975 

 геогр. науки 7610 

 держ. упр. 5204 

 іст. науки 5563, 7705 

 мистецтвознавство 7314, 7322 

Індія 

 філософ. науки 4111 

Іран 

 архітектура 7318 

Іспанія 

 іст. науки 7656 

 політ. науки 4311 

Італія 

 іст. науки 7651 

 політ. науки 4298 

Канада 

 іст. науки 4331, 7638 

 пед. науки 5272, 5543 

 політ. науки 4332 

 філол. науки 7583 

Карпатський нац. природ. парк,  

Івано-Франків. обл. 

 геогр. науки 7618 

 с.-г. науки 6839 

КАРСР 

 юрид. науки  5067 

Київ 

 біол. науки 5972, 6050 

 геогр. науки 7620 

 іст. науки 4049, 7608, 7633, 7712 

 мистецтвознавство 5434 

 пед. науки 4211 

 с.-г. науки 6845, 6851 

 філософ. науки 4200 

Київська обл. 

 біол. науки 6044 

 держ. упр. 5150 

 екон. науки 3941 
 с.-г. науки 6835, 6850, 6867 
Київська Русь 
 філософ. науки 4204 
Китай 
 екон. науки 4759 
 іст. науки 7663 
 пед. науки 5246, 5264, 5436, 
  5460, 5529, 5532 
 філософ. науки 4111 
Кіровоградська обл. 
 геол. науки 5952, 5955 
Ковель, м., Волин. обл. 
 біол. науки 5576 
Косово 
 іст. науки 7652 
Країни Далек. Сходу 
 іст. науки 7662 
Країни Європ. Союзу 
 екон. науки 4748 
 юрид. науки 4873 
Країни Магрибу 
 філол. науки 7468 
Країни Півн. Європи 
 пед. науки 5384 
Кривий Ріг, м., Дніпропетров. обл. 
 геол. науки 5925 
Криворізький залізоруд. басейн 
 геол. науки 5924 
 техн. науки 6733 
Литва 
 іст. науки 7722, 7752 
Лівобережна Україна 
 біол. науки 6032 
 геол. науки 5957 
 іст. науки 7675, 7691, 7693, 7728 
 с.-г. науки 6846, 6849, 6914, 
  6941, 6956, 6970 
Лівобережний Лісостеп України 
 с.-г. науки 6890 
Лісостеп України 
 с.-г. науки 6849, 6896, 
  6902-03, 6918-19, 6934, 
   6947, 6958, 6960, 6962, 6977-78 
Луганська обл. 
 геогр. науки 7615 
 геол. науки 5931 
 іст. науки 4048 
 с.-г. науки 6946 
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Львів 

 іст. науки 7640, 7704, 7729 

 юрид. науки 4760 

Львівська обл. 

 геогр. науки 6893, 7616, 7621-22 

 екон. науки 4678 

 мед. науки 6520 

 мистецтвознавство 7350 

 соціол. науки 4236 

Манявський скит, Богородчан. р-н,  

Івано-Франків. обл. 

 мистецтвознавство 7309 

Миколаївська обл. 

 геол. науки 5594 

Молдова 

 іст. науки 7648 

Наддніпрянська Україна 

 іст. науки  5391, 7682 

Нідерланди 

 філол. науки 7427 

Німеччина 

 іст. науки 7639 

 мистецтвознавство 7345 

 пед. науки 5237, 5274, 5547 

 фіз. виховання та спорт 7410 

 філол. науки 7450 

 юрид. науки 5027 

Одеса 

 культурологія 4030 

Одеська обл. 

 іст. науки 7724 

 мед. науки 6273 

Опішнянське родовище,  

Полтав. обл. 

 техн. науки 7246 

Пакистан 

 іст. науки 7654 

Палестина 

 юрид. науки 4794 

Передкарпаття 

 геогр. науки 7621 

 с.-г. науки 6971 

Південна Україна 

 іст. науки 7606, 7632, 7685, 

  7696, 7702, 7737, 7762 

 мистецтвознавство 5566 

 с.-г. науки 6897, 6963 

 соц. комунікації  4052 

 філол. науки 7498 
Південний Степ України 
 с.-г. науки 6889, 6931 
Північне Лівобережжя 
 іст. науки 7707 
Північний Степ України 
 с.-г. науки 6956, 6959, 6964, 6970 
Поділля 
 біол. науки 6054 
 іст. науки 7715, 7719 
 мед. науки 6069 
 с.-г. науки 5568 
Подільський екон. р-н 
 екон. науки 4661 
Подільські Товтри, нац. природ.  
парк, Хмельниц. обл. 
 біол. науки 5973 
Полісся  
 с.-г. науки 6797, 6919 
Полтава 
 архітектура 7313 
 техн. науки 7311 
Польща 
 іст. науки 7645, 7647, 
  7659, 7702, 7706 
 мистецтвознавство 7320 
 пед. науки 5273, 5363, 5474, 
  5512, 5548 
 політ. науки 4324 
 юрид. науки 4861 
Португалія 
 політ. науки 4311 
Правобережна Україна 
 іст. науки 7608, 7683, 7730 
Правобережний Лісостеп України 
 біол. науки 6022 
 с.-г. науки 6894, 6906, 6912, 
  6938, 6942, 6949, 6953, 6969, 
  6972, 6974-75, 6982 
Прикарпаття 
 с.-г. науки 6843 
Прип'ять, р., басейн 
 геогр. науки 5938 
Присивашшя 
 с.-г. науки 6895 
Прут, р., басейн 
 геогр. науки 5964 
Псел, р., басейн 
 біол. науки 6034 
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Рим Стародавній 

 культурологія 7413 

Рівненська обл. 

 с.-г. науки 6837, 6840 

Російська імперія 

 екон. науки 4557 

 іст. науки 7692 

Росія 

 екон. науки 4754 

 іст. науки 7661-62, 7666, 7710 

 мистецтвознавство 7368 

 політ. науки 4302, 4314-16, 

  4321, 4326 

 філософ. науки 4107 

 юрид. науки 4827 

Румунія 

 політ. науки 4295, 4317, 4322 

Світязь, оз. 

 техн. науки 5703 

Середземномор'я 

 геол. науки 5927 

Сіверський Донець, р., басейн 

 мед. науки 6122 

 с.-г. науки 6842 

Сколівські Бескиди, нац. природ.  

парк, Львів. обл. 

 біол. науки 6035 

Слобідська Україна 

 пед. науки 5435 

СРСР 

 іст. науки 6852, 7643 

Степова Україна 

 с.-г. науки 6038, 6890, 6955, 7009 

Сумська обл 

 біол. науки 6034 

 іст. науки 6870, 7316 

 техн. науки 5581 

Східна Європа 

 екон. науки 4747 

Східна Україна 

 с.-г. науки 6920, 6950 

Східні Карпати 

 біол. науки 6036 

 геол. науки 5932 

США 

 екон. науки 4725 

 іст. науки 7638, 7660, 7663, 

  7665, 7668-69 

 мистецтвознавство 7336, 7353 

 пед. науки 5276, 5322, 5325, 5456 

 політ. науки 4269, 4314, 4321 

 філол. науки 7424, 7432-33, 

  7435, 7542-44 

 філософ. науки 4080 

 юрид. науки 4769, 5068 

Таврійська губернія 

 пед. науки 5266 

Тернопільська обл. 

 геогр. науки 7611, 7614, 

  7617, 7624, 7629 

 мистецтвознавство 7335, 7361 

 соц. комунікації 4051 

Туреччина 

 пед. науки 5542 

Угорщина 

 іст. науки 7667 

 мистецтвознавство 7369 

 пед. науки 5530 

Україна 

 біол. науки 6043, 6053, 6057 

 геогр. науки 5700, 5961, 5963, 

  6966, 7612, 7618, 7625, 7630 

 геол. науки 5929-30, 5956, 5959, 5966 

 держ. упр. 5117-18, 5120-21, 

  5123-25, 5130-32, 5137-39, 

  5141-42, 5145-47, 5149, 5151,  

  5156, 5158, 5165, 5167, 5172, 

  5174, 5177, 5179, 5181-83, 5185, 

  5188-91, 5194-97, 5199, 5200-01, 

  5205-07 

 екон. науки 3938, 3978, 4009, 4013, 

 4218, 4230, 4337, 4339, 4344, 4351-54, 

  4374, 4377, 4395, 4403, 4413-15, 

 4420-21, 4423, 4426, 4438, 4442, 4453, 

  4455, 4459, 4466, 4470, 4472, 4483,  

  4486, 4495-96, 4501, 4503, 4505-07, 

 4509-13, 4517, 4520, 4522, 4525, 4527, 

 4529, 4532-33, 4535, 4541, 4543, 4545, 

  4547, 4553, 4556, 4558, 4560-62,  

  4564, 4567, 4570, 4573, 4576, 4579,  

  4581,4585-86, 4596, 4598, 4660,  

  4662-66, 4668, 4670, 4672-77, 4679-83, 

  4685-95, 4697, 4700, 4705, 4708-09,  

  4713-15, 4720, 4723-24, 4733-34, 4737, 

 4753-54, 5134, 5140, 5152, 5163, 5170, 

  5176, 5212, 5216, 5221, 5440, 5515, 
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  6861, 6877, 7064, 7074, 7082, 7102, 

  7108-09, 7111, 7119, 7160, 7182, 7204 

 етнокультура 5970 

 іст. науки 3843-45, 4042-43, 

  4045, 4206, 4325, 4571, 5210-11, 

  5565, 5601, 5708, 5967, 5969, 

  6040, 6047, 6574, 6791, 6812, 6852, 

  6888, 6892, 7607, 7634-35, 7637-39, 

  7641, 7647, 7659, 7671, 7673-74, 

  7676-80, 7695, 7697-98, 7700-01, 

  7703, 7712, 7714, 7716-17, 7720, 

  7722, 7726-27, 7731, 7733, 7735, 

  7738, 7740-42, 7744-46, 7748-50,  

  7752-55, 7757-59, 7761 

 культурологія 4032-33, 4035-36 

 мед. науки 6120-21, 6283 

 мистецтвознавство 7325-28, 7331, 

  7343-44, 7351, 7357, 7359-60, 

  7363, 7371, 7374, 7376 

 пед. науки 5223-25, 5229, 5231, 

  5233-34, 5236, 5244-45, 5252,  

  5255, 5257-58, 5262, 5268, 5270, 

  5273, 5278, 5280, 5288-89, 5310, 

  5313, 5320, 5334, 5351-52, 5373, 

  5386, 5467, 5469, 5485, 5514,  

  5526, 5529, 5532, 7406 

 політ. науки 4201, 4215, 4271, 

  4273, 4279, 4281-82, 4286, 4288-89, 

  4300-05, 4307-10, 4314, 4319, 

  4322-24, 4326, 4333-34, 5171 

 психол. науки 4125, 4150, 4155, 4262 

 с.-г. науки 6834, 6847, 6883, 

  6891, 6925, 7012, 7031 

 садівництво 4339 

 соц. комунікації 4040-41, 4050, 

  4241, 4251, 4255 

 соц. науки 4237, 4252-54, 4259 

 соціол. науки 4224, 4231 

 техн. науки 3943, 5597-99 

 фармац. науки 6132, 6136 

 фіз. виховання та спорт 5374, 

  7391, 7394, 7400 

 філософ. науки 4037, 4079, 4083, 

  4086, 4096, 4099, 4105, 4113, 

  4119, 4243, 5428 

 юрид. науки 4559, 4763, 4767, 

  4769-70, 4772-75, 4778, 4784, 

  4786-87, 4792, 4796, 4798-99, 

  4802, 4807-08, 4810-16, 4818-21, 

  4823-25, 4827, 4829, 4831-32, 4834, 

  4836, 4838-50, 4852-60, 4863-64, 

  4866-69, 4871, 4874, 4876, 4878-79, 

  4881-85, 4892-95, 4897-99, 4900 

  907, 4909-13, 4917-19, 4922-23, 

  4929, 4931, 4933-34, 4937, 4942, 

  4944-47, 4950-51, 4953, 4955,  

  4957-58, 4961-63, 4968-73, 4976, 

  4978-79, 4982, 4985, 4987, 4990-91, 

  4993-98, 5003, 5011-12, 5015-19, 

  5021, 5023, 5027-31, 5035-40, 

  5044, 5046-50, 5053-54, 5056-57, 

  5059-66, 5068, 5070-71, 5073, 5075, 

  5077-79, 5081-83, 5086, 5088-93,  

  5096-97, 5099, 5100-03, 5105-07, 

  5109-16, 5127, 5135, 5148, 5160, 

  5166, 5184, 5203 

Українське Полісся 

 с.-г. науки 6836, 6848 

Український щит 

 геол. науки 5934, 5940, 5950-53, 

  5955, 5958 

Українські Карпати 

 біол. науки 6046, 6056 

 геол. науки 5939 

УРСР 

 іст. науки 7636, 7648, 7672, 

  7687, 7723, 7748 

 юрид. науки 4779 

УСРР 

 іст. науки 4047 

 с.-г. науки 6855 

Франція 

 мистецтвознавство 7346, 7375 

 пед. науки 5249 

ФРН 

 пед. науки 5414 

 юрид. науки 5113 

Харків 

 іст. науки 7686, 7688 

 мистецтвознавство 7358 

Харківська обл. 

 іст. науки 7708-09 

 мед. науки 6122 

 пед. науки 5362 

 с.-г. науки 6049 
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Херсонська обл. 

 с.-г. науки 6931, 6935, 

  7734 

Хмельницька обл. 

 іст. науки 7604, 7690 

 мистецтвознавство 7315, 7321 

 с.-г. науки 6984 

Центральна Європа 

 екон. науки 4747 

Центральний Лісостеп України 

 с.-г. науки 6910, 6951 

Центрально-Східна Європа 

 екон. науки 4526, 5213 

Черкаська обл. 

 іст. науки 4209 

 мед. науки 6189 

Чернівецька обл. 

 геогр. науки 5964-65, 7627 

 мед. науки 6187, 6370 

Чернівці 

 геогр. науки 7619 

 

Чернігів 

 іст. науки 7736, 7756 

Чернігівська обл. 

 іст. науки 7609, 7631, 7718, 7760 

Чехословаччина 

 іст. науки 7658 

 політ. науки 4296 

Чорне море 

 біол. науки 5971, 6039 

 геогр. науки 5944-45 

 геол. науки 5935 

 геофізика 5947, 5962 

Чорноморський регіон 

 геол. науки 5929 

 іст. науки 7635 

 політ. науки 4318 

Швеція 

 пед. науки 5248, 5445 

Японія 

 іст. науки 7660 

 мистецтвоз навство 7329 

 пед. науки 5264 
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