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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

1799. Василюк П. М. Становлення та розвиток наукових засад сортовипробу-

вання в Україні (кінець ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Василюк Петро 

Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2014. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1655 А] 

 УДК 001.891:631.526.3](477)"18/20" 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь доктора 

1800. Олійников Р. В. Методи аналізу і синтезу перспективних симетричних 

криптографічних перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Олійников Роман Васи-

льович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—39 (76 назв). — 100 пр. — [2014-0900 А] 

 УДК 004.056.55 

На ступінь кандидата 

1801. Білоконь І. В. Побудова та дослідження кластерних обчислювальних сис-

тем на основі технології віртуалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Васильович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-1449 А] 

 УДК 004.3/.4 

1802. Гарапко В. І. Інформаційні технології в системі підготовки вчителів по-

чаткової школи у Великій Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гарапко Віталія Іванів-

на ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Ун-т 

менедж. освіти, Нац. акад. пед. наук України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 

обл.), 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1694 А] 

 УДК 004:378-011.3-051:373.3](410) 

1803. Гоц В. В. Інтегроване управління інформаційним середовищем девело-

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

05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Гоц Владислав Володимирович ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). 

— 100 пр. — [2014-1180 А] 

 УДК 004:005.8 

1804. Мельничук Є. Д. Методи оцінки криптографічної придатності вузлів 

нелінійних замін блокових симетричних шифрів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Мельничук 
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Євген Дмитрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2013. — 24 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4869 А] 

 УДК 004.056.55 

1805. Олешко І. В. Моделі та методи оцінки захищеності механізмів багато-

факторної автентифікації від несанкціонованого доступу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / 

Олешко Інна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 

26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0899 А] 

 УДК 004.056.53 

1806. Палій С. В. Хмарні механізми формування інформаційно-організацій-

ного середовища довузівської підготовки іноземців : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Палій Сергій Воло-

димирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 130 пр. — [2014-1373 А] 

 УДК 004:378.018.43-054.6 

1807. Рабчун А. О. Методи та моделі оптимізації показників систем захисту 

інформації в умовах інформаційного протиборства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 21.05.01 "Інформ. безпека держави" / Рабчун Андрій 

Олександрович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-1010 А] 

 УДК 004.056.5 

1808. Сидорова М. Г. Інформаційна технологія кластерного аналізу багато-

вимірних часових рядів при обробці результатів моніторингу : автореф. дис. на здо-

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

ва Марина Геннадіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропет-

ровськ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (39 назв). — 110 пр. — [2014-1390 А] 

 УДК 004:519.237.8 

1809. Тимофєєв В. Г. Дослідження та розробка алгоритмів перевірки вико-

нуваності в логіках композиційно-номінативного типу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. 

машин і систем" / Тимофєєв Валентин Георгійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — Київ, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0359 А] 

 УДК 004.02 

004.2 Архітектура обчислювальних машин 

На ступінь кандидата 

1810. Баркалов О. О. Розробка і дослідження методів синтезу мікропрограм-

них автоматів з перетворенням кодів об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

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

Олександр Олександрович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Ін-т кібернетики 

ім. В. М. Глушкова НАН України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-1043 А] 

 УДК 004.274 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

1811. Клятченко Я. М. Підвищення ефективності цифрових обчислювальних 

засобів, реалізованих на основі програмовних логічних інтегральних середовищ : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. 

системи та компоненти" / Клятченко Ярослав Михайлович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (19 назв). — 120 пр. — [2014-1196 А] 

 УДК 004.315.051 

1812. Хрульов М. В. Метод побудови проблемно-орієнтованих комп'ютерних 

систем та їх функціональних вузлів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Васильович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0530 А] 

 УДК 004.38 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь доктора 

1813. Петренко М. Г. Методи та засоби побудови знання-орієнтованих 

комп'ютерних систем з онтолого-керованою архітектурою : автореф. дис. на здобуття 

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

Петренко Микола Григорович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. 

— Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (53 назви). — 100 пр. — 

[2014-0150 А] 

 УДК 004.415 

На ступінь кандидата 

1814. Вялкова В. І. Інформаційна технологія забезпечення діяльності митного 

поста в умовах турбулентних впливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Вялкова Віра Іванівна ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архітектури., [Приват. вищ. навч. закл. "Європ. ун-т"]. — Київ, 2014. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 120 пр. — [2014-0658 А] 

 УДК 004.4:339.543 

1815. Казимиров О. В. Методи та засоби генерації нелінійних вузлів заміни 

для симетричних криптоалгоритмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Казимиров Олександр 

Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2014-1193 А] 

 УДК 004.421.056.55 

004.5 Взаємодія людини і комп'ютера.  

Інтерфейс "людина-машина". Інтерфейс користувача.  

Операційне середовище користувача 

На ступінь кандидата 

1816. Величко Ю. І. Моделі та інформаційні технології побудови системи 

адаптації користувальницьких інтерфейсів програмних продуктів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Ве-

личко Юрій Ігорович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1657 А] 

 УДК 004.514 
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004.6 Дані 

На ступінь доктора 

1817. Панченко Б. Є. Каркасна модель даних та її використання в розробці та 

впровадженні CASE-засобів та застосувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / 

Панченко Борис Євгенійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — 

Київ, 2014. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (60 назв). — 100 пр. — [2014-1001 А] 

 УДК 004.652 

На ступінь кандидата 

1818. Іванов Д. Г. Методи підвищення ефективності доступу при віддаленому 

зберіганні інформації та засоби їх реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Іванов 

Дмитро Геннадійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1191 А] 

 УДК 004.632.051 

1819. Черенков І. О. Інформаційна технологія формування цінової стратегії 

підприємства на основі потоку інтернет новин : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Черенков Ігор Олек-

сандрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0594 А] 

 УДК 004.6 

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

На ступінь кандидата 

1820. Басараб О. К. Технологія підвищення ефективності функціонування ін-

формаційно-телекомунікаційних систем Державної прикордонної служби України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телеко-

мунікац. системи та мережі" / Басараб Олександр Корнійович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. 

акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1044 А] 

 УДК 004.7:356.13(477) 

1821. Волянська В. В. Моделі ідентифікації порушника в інформаційно-

комунікаційних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 21.05.01 "Інформ. безпека держави" / Волянська Владислава Вікторівна ; Нац. 

авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-0791 А] 

 УДК 004.773.056.53 

1822. Журавель П. Д. Кореляційно-часові методи і засоби формування та 

оброблення шумових сигналів у комп'ютерних мережах : автореф. дис. на здобуття 

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

ненти" / Журавель Павло Дмитрович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0265 А] 

 УДК 004.71:621.391.8 

1823. Невдачина О. В. Аналіз нестаціонарних систем активного управління 

чергою пакетів в мережах ТСР/ІР : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікації" / Невда-
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чина Ольга Володимирівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2014. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1419 А] 

 УДК 004.715 

1824. Свірін П. В. Методи побудови брокерів для децентралізованих грід-

середовищ із застосуванням додаткових інформаційних джерел : автореф. дис. на 

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

проектув. робіт" / Свірін Павло Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. 

— [2014-1013 А] УДК 004.75:004.774 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

1825. Балабанов О. С. Каузальні мережі: аналіз, синтез та виведення з статис-

тичних даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Балабанов Олександр Степа-

нович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Ін-т програм. систем]. 

— Київ, 2014. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—31 (29 назв). — 100 пр. — [2014-1445 А] 

 УДК 004.855 

1826. Любченко В. В. Методологічні основи розробки моделей предметних 

областей з метою, що інкапсульована : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Любченко Віра Вікторівна ; Одес. 

нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 

(55 назв). — 100 пр. — [2014-0302 А] 

 УДК 004.82:004.942 

1827. Чухрай А. Г. Методологічні основи створення інтелектуальних комп'ю-

терних програм, які навчають виконанню алгоритмічних завдань : автореф. дис. на 

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

рай Андрій Григорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. 

ін-т". — Харків, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (65 назв). — 100 пр. — 

[2014-0597 А] 

 УДК 004.8:004.421.2 

На ступінь кандидата 

1828. Бурцев М. В. Система підтримки прийняття рішень при діагностиці те-

рапевтичних захворювань, заснована на комбінованому вирішальному правилі : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. 

прилади і системи" / Бурцев Максим Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелект-

роніки, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2014. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 100 пр. — [2014-0782 А] 

 УДК 004.891.3:616-07 

1829. Воронко І. О. Методи організації комп'ютерних систем контролю та 

діагностики режимів електроенергетичних мереж залізничного транспорту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи 

та компоненти" / Воронко Ірина Олександрівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1674 А] 

 УДК 004.891.3:621.311 

1830. Замула А. О. Методи та моделі інтелектуального управління банківсь-

кою діяльністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
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05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Замула Аліна Олександрівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0979 А] 

 УДК 004.896:336.71 

1831. Мулеса О. Ю. Нечіткі моделі і методи оцінювання кількісних характе-

ристик груп високого ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини : автореф. 

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

технології" / Мулеса Оксана Юріївна ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Держ. вищ. навч. 

закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-1229 А] 

 УДК 004.89:614.1 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь кандидата 

1832. Бондаревський С. Л. Методи аналізу локальних і приведених магнітних 

властивостей двоякоперіодичних структур зі складними геометричними та фізични-

ми параметрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Бондаревський Станіслав Львович ; НАН 

України, Ін-т електродинаміки, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0221 А] 

 УДК 004.94:538.911 

1833. Вараніцький Т. Л. Інформаційне забезпечення автоматизованого синте-

зу функціонально-модульної структури гнучких виробничих модулів пакування : 

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

технології" / Вараніцький Тарас Любомирович ; Укр. акад. друкарства, [Луц. нац. 

техн. ун-т]. — Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-1650 А] 

 УДК 004.9:621.798 

1834. Власенко Н. В. Моделі ознакових описів та їх трансформації при роз-

пізнаванні зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Власенко Наталія Володи-

мирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0381 А] 

 УДК 004.932.2 

1835. Гніденко О. С. Моделі, методи та інформаційна технологія процесного 

управління підприємством на основі збалансованих показників : автореф. дис. на 

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

Гніденко Ольга Сергіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 

21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0804 А] 

 УДК 004.942 

1836. Землянський О. М. Інформаційна технологія прогнозування концентра-

ції небезпечної хімічної речовини при аварійному викиді в умовах невизначеності : 

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

технології" / Землянський Олег Миколайович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Акад. 

пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля Держ. служби України з надзв. ситуацій]. — 

Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — 

[2014-1339 А] 

 УДК 004.942:504.5 
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1837. Кащєєва В. Ю. Інформаційна технологія аналізу багатокомпонентних 

процесів за часовими рядами на основі інтервальних прогнозних моделей : автореф. 

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

технології" / Кащєєва Валентина Юріївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсько-

го "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-1714 А] 

 УДК 004.942 

1838. Луцик О. А. Інформаційна технологія попередньої обробки даних з 

врахуванням неідеальності освітлення в задачах фотометричного стерео : автореф. 

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

технології" / Луцик Олексій Андрійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Фіз.-мех. ін-т 

ім. Г. В. Карпенка НАН України]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2014-0873 А] 

 УДК 004.934 

1839. Сергєєва К. Л. Геоінформаційна технологія аналізу теплового стану те-

риконів за даними космічних зйомок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Сергєєва Катерина Леонідівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т"]. 

— Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 

120 пр. — [2014-0724 А] УДК 004.932:528.854 

1840. Стрельчук О. А. Модель, методи та інформаційна технологія аналізу і 

контролю компетентнісного резерву на високотехнологічних підприємствах : авто-

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

нології" / Стрельчук Олена Анатоліївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-0354 А] 

 УДК 004.942:658 

1841. Шпакович В. В. Методи і комп'ютерні засоби паралельно-ієрархічного 

перетворення для ефективного розпізнавання динамічних зображень : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 

компоненти" / Шпакович Вікторія Василівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — 

Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 120 пр. — [2014-1758 А] 

 УДК 004.932 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

1842. Гринкевич С. С. Стратегічні імперативи розвитку і використання трудо-

вого потенціалу в інформаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

політика" / Гринкевич Світлана Степанівна ; Донец. нац. ун-т, [Ін-т регіон. дослідж. 

НАН України]. — Донецьк, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 

(61 назва). — 100 пр. — [2014-1572 А] 

 УДК 005.21:331.5 

1843. Михайліченко Г. І. Управління інноваційним розвитком туристичних 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Михайліченко Ганна Іванівна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (75 назв). — 

100 пр. — [2014-1223 А] УДК 005.591.6:338.48 
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На ступінь кандидата 

1844. Акулюшина М. О. Забезпечення передпланової оцінки ефективності ін-

вестиційно-інноваційних проектів на промислових підприємствах : автореф. дис. на 

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

Акулюшина Марина Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 120 пр. — [2014-0762 А] 

 УДК 005.52:330.322.5]:334.716 

1845. Алєксєєва Н. І. Управління реалізацією стратегій зростання торговель-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Алєксєєва Наталя Іванівна ; Донец. нац. 

ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — 

[2014-1161 А] УДК 005.21:339.17 

1846. Бедрій Д. І. Управління вартістю проектів наукових установ з врахуван-

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

05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Бедрій Дмитро Іванович ; Одес. нац. 

політехн. ун-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-0212 А] 

 УДК 005.8:330.133.1 

1847. Бойко Т. Ю. Кластерні ініціативи регіонального менеджменту 

підприємницької діяльності : (на прикладі буд. кластерів) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продуктив. сил і регіон. 

економіка" / Бойко Тетяна Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. 

буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1294 А] 

 УДК 005:334 

1848. Братусь Г. А. Підвищення ефективності діяльності підприємств військо-

вої торгівлі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Братусь Ганна Анатоліївна ; Донец. нац. 

ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1298 А] 

 УДК 005.336.1:355.1 

1849. Бровко О. І. Механізм управління кризовими ситуаціями машинобудів-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бровко Ольга Іванівна ; Харків. нац. екон. 

ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-0379 А] УДК 005.334:621 

1850. Бурда І. Я. Кадрова безпека у системі економічної безпеки видавничо-

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

наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Бурда Ігор Яро-

славович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Укр. акад. друкарства]. — Лу-

ганськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2014-1300 А] 

 УДК 005.95:655 

1851. Ваганова Л. В. Механізм управління економічною безпекою підприємст-

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

номіка та упр. п-вами" / Ваганова Людмила Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — 

Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. 

— [2014-0652 А] УДК 005.3 
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1852. Валькова Н. В. Формування конкурентних переваг промислових під-

приємств на засадах електронної логістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Валькова Наталія Вяче-

славівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0653 А] 
 УДК 004.4:005.343 

1853. Власенко О. В. Управління комунікаціями у міжнародних проектах в 

рамках європейських програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Власенко Олена Вікторівна ; 
Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-1454 А] 

 УДК 005.8 

1854. Гавриш К. С. Ефективність використання трудового потенціалу у го-

тельному господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гавриш Катерина Сергіївна ; Донец. нац. 

ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-1304 А] 

 УДК 005.336:640.4 
1855. Гниря А. В. Оцінювання ефективності трудової діяльності працівників 

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

08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Гниря Аліна 

Вікторівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Харків, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-4850 А] 

 УДК 005.336.1-047.44:331.101.6 

1856. Головкова К. Ю. Інформаційна підтримка управлінських рішень у 

зовнішньоекономічній діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Головкова 
Кристина Юріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0239 А] 

 УДК 005.3:339.9 

1857. Горохова Т. В. Оцінка впровадження корпоративної соціальної відпо-
відальності на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

димівна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 120 пр. — [2014-1699 А] 

 УДК 005.3 
1858. Гусєва І. Ю. Управління інтелектуальними ресурсами підприємства в 

ринковому середовищі : (за матеріалами олійно-жир. п-в України) : автореф. дис. на 

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

Гусєва Ірина Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2014-0816 А] 

 УДК 005.336.4:658.114](477) 

1859. Єфремова А. О. Управління потенціалом виноробних підприємств Кри-
му : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Єфремова Анжеліка Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, 

[ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (32 назви). — 100 пр. — [2014-0833 А] 

 УДК 005.336:663.25](477.75) 
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1860. Задорожко Г. І. Формування інформаційного забезпечення конкуренто-

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

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Задорожко Гліб 

Ігорович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (16 назв). — 120 пр. — [2014-0267 А] 
 УДК 005.92:004 

1861. Замроз М. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств харчо-

вої промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Замроз Мар'яна Володи-
мирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1189 А] 

 УДК 005.332.4:338.439](477) 

1862. Квасневський Є. А. Управління програмами та портфелями проектів 

підвищення безпеки об'єктів атомної енергетики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / 

Квасневський Євген Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—16. — 100 пр. — [2014-0125 А] 
 УДК 005.8:621.311.25 

1863. Климчук М. М. Управління бізнес-процесами на підприємствах альтер-

нативної енергетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Климчук Марина Миколаївна ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1195 А] 

 УДК 005.5:621.311-028.82 

1864. Кляус Д. П. Формування соціальної відповідальності персоналу маши-

нобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кляус Дмитро Павлович ; Держ. ВНЗ 

"Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1469 А] 

 УДК 005.35:621 
1865. Ковтуненко Ю. В. Організаційно-економічні засади комерціалізації ін-

новаційних розробок промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Юрій Володимирович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 120 пр. — [2014-0286 А] 
 УДК 005.342 

1866. Крещенко О. В. Управління товарними запасами торговельного під-

приємства за категорійним менеджментом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Крещенко Оксана 
Вікторівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. 

— Донецьк, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-1720 А] 

 УДК 005.346:339.144 
1867. Ліпич О. А. Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Ліпич Оксана Анатоліївна ; Нац. ун-т "Львів. по-

літехніка". — Львів, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-0871 А] УДК 005.336.4:621 
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1868. Максимова І. І. Економічний механізм обґрунтування доцільності 

видобутку забалансових запасів залізних руд : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ірина Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпро-

петров. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-1219 А] 

 УДК 005.336.1:622.341 

1869. Овчиннікова А. В. Оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних 

проектах на підприємствах альтернативної енергетики : автореф. дис. на здобуття 

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

Овчиннікова Анна Вячеславівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2014-1236 А] 

 УДК 005.334:339.138:620.9 

1870. Сабадош Л. Ю. Методи управління забезпеченням людськими ресурса-

ми проектів та програм за компетентнісним підходом : автореф. дис. на здобуття 

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

Сабадош Любомир Юрійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т". — Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-0935 А] 

 УДК 005.7:331.101.262 

1871. Смолінська Н. В. Організаційна культура інноваційного розвитку ма-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Смолінська Наталія Воло-

димирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1500 А] 

 УДК 005.342:621 

1872. Тимохіна О. О. Управління кадровим потенціалом підприємства : авто-

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

упр. п-вами" / Тимохіна Ольга Олександрівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 

ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0360 А] 

 УДК 005.95/.96 

1873. Цвігун Т. В. Механізм управління ризиками на промислових підприємст-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Цвігун Тетяна Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — 

Хмельницький, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-0531 А] 

 УДК 005.52:005.334 

1874. Чулак О. В. Стратегічне управління інноваціями у формуванні конку-

рентних переваг підприємств на фармацевтичному ринку : автореф. дис. на здобуття 

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

Олександр Вікторович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-1276 А] 

 УДК 005.591.6:615 

1875. Чумаченко А. С. Розвиток інтелектуального капіталу на туристичних під-

приємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
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"Економіка та упр. п-вами" / Чумаченко Алла Сергіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т, 

[Херсон. держ. ун-т]. — Херсон, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1033 А] 

 УДК 005.96:338.486.3 

1876. Шатілова О. В. Управління стратегічною гнучкістю підприємства : ав-

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

упр. п-вами" / Шатілова Олена Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-1277 А] 

 УДК 005.21 

1877. Шкробот М. В. Забезпечення стратегічної модернізації підприємств гід-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шкробот Марина Володимирівна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2014-1517 А] 

 УДК 005.591.6:621.22 

1878. Шпандарук В. О. Механізм мінімізації ризиків у системі управління 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шпандарук Вікторія Олександрівна ; 

Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0599 А] 

 УДК 005.95:005.334 

1879. Ярошенко Т. О. Матрична технологія управління проектно-орієнто-

ваною діяльністю фінансових установ в умовах турбулентного оточення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і 

програмами" / Ярошенко Тетяна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. 

— Київ, 2014. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — 

[2014-1078 А] 

 УДК 005.8:336.7 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 

1880. Раджаб Заде Мортеза. Розвиток методологічних основ розробки ін-

тегрованих систем управління на базі міжнародних стандартів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, серти-

фікація та метрол. забезп." / Раджаб Заде Мортеза ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Сум. 

держ. ун-т]. — Одеса, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 

100 пр. — [2014-0332 А] 

 УДК 006.032:005.8 

1881. Хімич В. І. Оцінка якості та конкурентоспроможності продукції взут-

тєвого виробництва за споживчими вимогами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. за-

безп." / Хімич Валентин Іванович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Мукачів. 

держ. ун-т]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-1117 А] 

 УДК 006.83:685.34.017 
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008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 

1882. Сугробова Ю. Ю. Культуротворчість як фактор консолідації поліетніч-

ного суспільства Криму в сучасних умовах України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Сугробова 

Юлія Юріївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. 

— Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (39 назв). — 100 пр. — [2014-0160 А] 

 УДК 008-027.21(477.75) 

На ступінь кандидата 

1883. Черниш М. О. Збереження культурного розмаїття в добу глобалізації 

(середина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Черниш Маріанна 

Олегівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — 

Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1273 А] 

 УДК 008:316.422]"19/20" 

06 Організації загального типу 

069 Музеї. Виставки 

На ступінь кандидата 

1884. Машталір В. В. Військово-історичні споруди ХІХ—ХХ століть як 

об'єкти культурної спадщини України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'яткознав." / Машталір Вадим Віта-

лійович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр 

пам'яткознав. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — 

[2014-1222 А] 

 УДК 069.15:623.1/.2(477)"18/19" 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

1885. Ковальова Т. В. Розвиток жанру подорожнього нарису в українській 

журнальній періодиці 20-30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Ко-

вальова Тетяна Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-0680 А] 

 УДК 070:050](477)"19" 

1886. Шайда Н. К. Формування української національної ідентичності засоба-

ми ефірної комунікації : (на матеріалах всеукр. радіоканалу "Культура" і Львів. обл. 

радіо — (2003—2011 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Шайда Наталія Кос-

тянтинівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-1035 А] 

 УДК 070:654.195](477)"2003/2011" 
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1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

1887. Андрієнко О. В. Світоглядні універсалії демократичного суспільства : 

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

філософія та філософія історії" / Андрієнко Олена Володимирівна ; Ін-т вищ. освіти 

Нац. акад. пед. наук України, [Донец. нац. ун-т]. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 26—33 (58 назв). — 100 пр. — [2014-0766 А] 

 УДК 141.7:321.7 

1888. Артеменко А. П. Топологія соціальної ідентичності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філо-

софія історії" / Артеменко Андрій Павлович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 

освіти, [Нац. фармацевт. ун-т]. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—31. — 

100 пр. — [2014-1122 А] 

 УДК 101:316.3 

1889. Дмитренко М. Й. Корпоративна культура у констеляціях пізнього мо-

дерну: філософсько-антропологічні експлорації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / 

Дмитренко Марія Йосипівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 

2014. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (43 назви). — 100 пр. — [2014-1324 А] 

 УДК 141.319.8 

1890. Патерикіна В. В. Проблема сакрального в культурі постмодерну : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.04 "Філос. антропо-

логія, філософія культури" / Патерикіна Валентина Василівна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—31 (51 назва). — 

120 пр. — [2014-1239 А] 

 УДК 130.2 

На ступінь кандидата 

1891. Козак Б. В. Розрізнення метафізики й онтології за типом мислення : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.01 "Онтологія, 

гносеологія, феноменологія" / Козак Богдан Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — Київ, 2014. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). 

— 100 пр. — [2014-1346 А] 

 УДК 11:13 

1892. Кордун В. О. Теорія революції Питирима Сорокіна в історико-філо-

софському контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Кордун Вікторія Олександрівна ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2014-0436 А] 

 УДК 141(091) 

1893. Мір Мохаммаді С. М. Х. Воля і самоомана в контексті діяльності : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.04 "Філос. ант-

ропологія, філософія культури" / Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссейн ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 

100 пр. — [2014-0886 А] 

 УДК 141.319.8 
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1894. Москвич О. Д. Феноменологія фотографії в контексті сучасної медіа-

культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.04 

"Філос. антропологія, філософія культури" / Москвич Ольга Дмитрівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Луганськ, 

2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2014-1225 А] 

 УДК 130.2:77 

1895. Начев А. П. Ціннісні орієнтації особистості в контексті інформатизації 

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

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Начев Андрій Петрович ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 120 пр. — [2014-1231 А] 

 УДК 124.5:316.774 

1896. Нікітенко В. О. Геокультурні цінності у проблемному полі філософської 

антропології: досвід теоретичної концептуалізації і практичної реалізації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропо-

логія, філософія культури" / Нікітенко Віталіна Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Харків, 2014. — 25 с. — Бібліогр.: 

с. 20—22. — 100 пр. — [2014-1367 А] 

 УДК 141.319.8:130.2 

1897. Яценко К. А. Мультикультуралізм як соціокультурний феномен сучас-

ності: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Яценко Костянтин 

Анатолійович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2014. — 17 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1559 А] 

 УДК 130.2:316.7 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

1898. Зелінська Т. М. Психологія особистісної амбівалентності в юнацькому 

віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 

"Пед. та вік. психологія" / Зелінська Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41. — 100 пр. — 

[2014-0270 А] 

 УДК 159.922.8 

1899. Кудерміна О. І. Психологія суб'єкта правоохоронної діяльності: ак-

меологічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Кудерміна Олена Іванівна ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—32. — 

100 пр. — [2014-0297 А] 

 УДК 159.9:34 

1900. Приходько І. І. Психологічна безпека персоналу екстремальних видів 

діяльності : (на прикладі військовослужбовців внутр. військ МВС України) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія 

діяльності в особливих умовах" / Приходько Ігор Іванович ; Держ. служба України з 

надзв. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України, [Акад. внутр. військ М-ва внутр. 

справ України]. — Харків, 2014. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 28—37. — 100 пр. — 

[2014-0918 А] 

 УДК 159.9-057.36 
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1901. Чуйко О. В. Психологія особистісного становлення майбутніх фахівців 

соціономічних професій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чуйко Олена Василівна ; Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка НАПН України. — Київ, 2014. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 30—34 (38 назв). — 100 пр. — [2014-1118 А] 

 УДК 159.923.2:331.54 

1902. Яремчук О. В. Психологія етнокультурної міфотворчості особистості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. 

психологія; психологія соц. роботи" / Яремчук Оксана Василівна ; Ін-т соц. та політ. 

психології НАПН України. — Київ, 2014. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 

(52 назви). — 100 пр. — [2014-0556 А] 

 УДК 159.922.62 

На ступінь кандидата 

1903. Аврамчук О. С. Динаміка психологічних механізмів захисту при психо-

тичних розладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Аврамчук Олександр Сергійович ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0201 А] 

 УДК 159.972.072.43 

1904. Анпілова Д. В. Особливості переживання психологічної близькості у 

період ранньої дорослості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Анпілова Дар'я Вадимівна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0362 А] 

 УДК 159.922.8 

1905. Бабелюк О. В. Психологічні умови професійного самовизначення війсь-

ковослужбовців-контрактників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" / Бабелюк 

Олег Володимирович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикор-

дон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2014. — 16 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0363 А] 

 УДК 159.947:355.087.2 

1906. Бегеза Л. Є. Соціально-психологічні чинники адаптації практичних пси-

хологів до діяльності у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психо-

логія соц. роботи" / Бегеза Людмила Євгенівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 110 пр. — [2014-0211 А] 

 УДК 159.923.33:377-051 

1907. Божко К. В. Психологічні особливості професійного вигорання юристів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та 

вік. психологія" / Божко Катерина Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — 

[2014-1638 А] 

 УДК 159.944 

1908. Васютинська О. Г. Психологічні особливості індивідуальної пасіонар-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 
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"Заг. психологія, історія психології" / Васютинська Оксана Григорівна ; Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (7 назв). — 110 пр. — [2013-4845 А] 

 УДК 159.923-056.14 

1909. Глухова О. Г. Соціально-психологічне наслідування ідеальних образів у 

становленні особистості юнацького віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Глу-

хова Оксана Геннадіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-1696 А] 

 УДК 159.922.7 

1910. Гуменюк Н. Я. Розвиток особистісної готовності майбутніх фахівців 

нафтогазового профілю до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гуменюк 

Наталія Ярославівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих НАПН України]. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0666 А] 

 УДК 159.923:622.276 

1911. Дячук Н. В. Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу 

майбутніх перекладачів художніх текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Дячук 

Наталія Валеріївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0830 А] 

 УДК 159.954:81'255.4 

1912. Іванюк Н. М. Соціальна категоризація як чинник комунікативної компе-

тентності особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Іванюк Наталія Миколаївна ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0841 А] 

 УДК 159.923:316.47 

1913. Ігумнова О. Б. Ґенеза негативних психічних станів студентів та їх пси-

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ігумнова Ольга Борисівна ; Нац. ун-т "Остроз. 

акад.", [Хмельниц. нац. ун-т]. — Острог (Рівнен. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2014-0675 А] 

 УДК 159.922.8 

1914. Корчікова І. В. Особистісна автономія як чинник визначення життєвої 

перспективи в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Корчікова Інна Вікторівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

Київ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-0575 А] 

 УДК 159.922.8 

1915. Краєва О. А. Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 

психологія" / Краєва Оксана Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психо-

логії ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-1094 А] 

 УДК 159.922.73 
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1916. Лясковська І. Л. Психологічна корекція негативних проявів кризи се-

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Лясковська Ірина Леонідівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2014-1358 А] 

 УДК 159.922.62 

1917. Мікляєва Г. М. Особистісно-рольовий підхід у психокорекції тривож-

ності молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мікляєва Ганна Миколаївна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2014-1481 А] 

 УДК 159.922.73 

1918. Найдьонова Л. М. Групова рефлексія як механізм реконструкції 

соціальних настановлень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія, психологія соц. роботи" / Найдьонова Лю-

бов Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — 

Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-0312 А] 

 УДК 159.955.4:316.64 

1919. Олександренко К. В. Психологія розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців міжнародних відносин : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / 

Олександренко Катерина Валентинівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. 

пед. наук України, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Київ, 2014. — 47 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 37—45. — 100 пр. — [2014-0476 А] 

 УДК 159.923.2 

1920. Торба Н. Г. Психологічні чинники профілактики конфліктів у педагогіч-

ному процесі професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Торба 

Наталія Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, 

[Ун-т менедж. освіти]. — Київ, 2014. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). 

— 120 пр. — [2014-0519 А] 

 УДК 159.922.8-048.93:377 

1921. Шевченко А. М. Психологічні особливості розвитку організаційної 

культури загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психо-

логія" / Шевченко Антоніна Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психо-

логії ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). 

— 100 пр. — [2014-0751 А] 

 УДК 159.9:373 

1922. Шейко А. О. Особливості прояву психічної стійкості особистості в юна-

цькому віці при подоланні критичних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шейко Анастасія 

Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1515 А] 

 УДК 159.922.7 
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16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання.  

Методологія та логіка науки 

На ступінь кандидата 

1923. Дутковський І. Б. Евристично-методологічний потенціал традиції в 

науці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.09 

"Філософія науки" / Дутковський Іван Борисович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2014-1330 А] 

 УДК 167.7:303.733.4 

1924. Мельничук М. І. Когнітивно-ціннісний потенціал неявного знання в 

науці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.09 

"Філософія науки" / Мельничук Мирослав Ілліч ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-

ковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-1364 А] 

 УДК 165.194:001.1 

1925. Терлецький В. М. Apriori як проблема онтології : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.01 "Онтологія, гносеологія, фе-

номенологія" / Терлецький Віталій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-1267 А] 

 УДК 165.62 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь кандидата 

1926. Гергун А. В. Глобальна справедливість: контроверза універсалізму та 

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

спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Гергун Артем Васильович ; 

НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1307 А] 

 УДК 172.1 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

27 Християнство 

На ступінь кандидата 

1927. Далекорей М. І. Українська православна церква як суб'єкт соціально-

економічної діяльності: релігієзнавчий контекст : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Далекорей Михайло 

Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — 

Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2014-0818 А] 

 УДК 271.2-523.42(477) 

1928. Цебенко А. М. Православна Церква в Чеських землях і Словаччині в 

1945 р. — на початку ХХІ ст.: організаційний розвиток і діяльність : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Цебенко 

Андрій Михайлович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича [та ін.]. — 

Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0532 А] 

 УДК 271.2(437.3+437.6)"19/20" 
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3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь доктора 

1929. Момотюк Л. Є. Методологічні засади статистичного вивчення фінансо-

вої системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.10 "Статистика" / Момотюк Людмила Євгеніївна ; Держ. служба статис-

тики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — Київ, 2014. — 38 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (43 назви). — 100 пр. — [2014-0703 А] 

 УДК 311:336(477) 

На ступінь кандидата 

1930. Вишневська О. А. Статистичне забезпечення соціальної політики в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Вишневська Олена Антонівна ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-0232 А] УДК 311.311:351(477) 

1931. Лиса О. В. Непряме оцінювання показників зайнятості та безробіття за 

результатами вибіркових обстежень домогосподарств : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Лиса Ольга Василівна ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Ін-т демографії та соц. 

дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1475 А] УДК 311.21:331.5 

1932. Мотузка О. М. Статистичне забезпечення оцінювання міжнародної тех-

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

спец. 08.00.10 "Статистика" / Мотузка Олена Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Держ. п-во "Наук.-техн. комплекс стат. 

дослідж."]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 

100 пр. — [2014-0996 А] 

 УДК 311.21:339.96 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

1933. Бевз Г. М. Соціально-психологічні та організаційні засади функціону-

вання інституту замісної сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Бевз Галина Ми-

хайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології, [Держ. вищ. 

навч. закл. "Ун-т менедж. освіти"]. — Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—34. — 100 пр. — [2014-0369 А] 

 УДК 316.362.3:364-782.44 

1934. Березенко В. В. Наукове осмислення феномену PR як соціальноко-

мунікаційної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук 

із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Березенко 

Віта Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 

2014. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (43 назви). — 150 пр. — [2014-0604 А] 

 УДК 316.77:659.4 
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1935. Горбань Г. О. Психологія прийняття управлінських рішень у соціальних 

системах на рівні міської громади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Горбань Га-

лина Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. 

— Київ, 2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (61 назва). — 100 пр. — 

[2014-0242 А] 

 УДК 316.6:352.07.081.73 

1936. Шевченко В. Е. Концепція візуалізації журнального контенту в системі 

наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. 

комунікацій" / Шевченко Вікторія Едуардівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

Ін-т журналістики. — Київ, 2014. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—27 (40 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2014-1159 А] 

 УДК 316.774:070 

На ступінь кандидата 

1937. Бєлавін С. П. Соціально-психологічні механізми формування образів 

"свій — чужий" у представників етнолінгвістичних спільнот : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психо-

логія соц. роботи" / Бєлавін Сергій Петрович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН 

України. — Київ, 2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-1630 А] 

 УДК 316.61 

1938. Варех Н. В. Формування етнокультурних стереотипів у якісній британ-

ській пресі: структурні, функціональні й змістовні особливості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та 

історія журналістики" / Варех Нонна В'ячеславівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Оле-

ся Гончара, Ф-т систем та засобів мас. комунікації. — Дніпропетровськ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0608 А] 

 УДК 316.774:316.647.8 

1939. Власова Н. В. Соціально-психологічні чинники розвитку батьківсько-

юнацьких взаємин у сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Власова Наталія 

Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2014-0610 А] 

 УДК 316.614.5:316.362.1-055.52-055.62 

1940. Донець О. І. Особливості самосприйняття та самореалізації жінок після 

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

19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Донець Олеся Іванівна ; Східно-

укр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН 

України]. — Луганськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2014-0256 А] 

 УДК 316.62:316.363.5-055.2 

1941. Іванюта Т. М. Інформаційне забезпечення в системі економічної безпеки 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Іванюта Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви). — 110 пр. — [2014-0569 А] 

 УДК 316.774:351.863 
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1942. Іщук Н. М. Демасифікація інформаційно-комунікаційних потоків 

українських мережевих мас-медій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.07 "Соц. інформатика" / Іщук Наталія Ми-

хайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2014. — 

16, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 130 пр. — [2014-1709 А] 

 УДК 316.77:004.738.5](477) 

1943. Лимар Л. В. Соціально-психологічні умови розвитку готовності май-

бутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. 

роботи" / Лимар Леся Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка, [Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти"]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1212 А] 

 УДК 316.628:[378.147:61-051 

1944. Ліснича В. М. Соціокультурні потреби громадян: реалізація та задо-

волення в умовах плюралістичної сегментації українського суспільства : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та 

історія культури" / Ліснича Вікторія Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. 

керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-1213 А] 

 УДК 316.7(477) 

1945. Малачівська-Данчак М. П. Конструювання соціальних проблем у дис-

курсивних практиках сучасного українського суспільства : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Ма-

лачівська-Данчак Мар'яна Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Харків, 2014. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-1064 А] 

 УДК 316.3(477) 

1946. Мартюшева А. О. Автономія індивіда в соціальних контекстах сучас-

ності: можливості "повернення суб'єкта" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Мартюше-

ва Анна Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 

2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2014-0697 А] 

 УДК 316.37:17.025.2 

1947. Міхно Н. К. Регіон як об'єкт конструювання: історико-соціологічна реф-

лексія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 

"Теорія та історія соціології" / Міхно Надія Костянтинівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Харків, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0464 А] 

 УДК 316.334.52 

1948. Морозова О. О. Формування методичного забезпечення досліджень ма-

совокомунікаційного впливу в науках про соціальні комунікації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та 

історія соц. комунікацій" / Морозова Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2014. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 13—14. — 100 пр. — [2014-0888 А] 

 УДК 316.77 

1949. Оксютович М. О. Етнокультура в контексті глобалізаційних процесів: 

соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 
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наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Оксютович Марина 

Олександрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2014. — 17 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—14 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1421 А] 

 УДК 316.3+130.2 

1950. Островська Н. О. Формування усвідомленого батьківства молоді в 

діяльності територіальної громади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Островська Наталія Олександрівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0317 А] 

 УДК 316.362-053.6 

1951. Радченко К. В. Психологічні особливості створення гендерних стерео-

типів засобами масової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Радченко 

Катерина Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. 

— Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0714 А] 

 УДК 316.346.2:316.647.8:316.774 

1952. Сербова О. В. Психологічні чинники економічної соціалізації дітей з об-

меженими фізичними можливостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Сербова 

Ольга Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — 

Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — 

[2014-0500 А] 

 УДК 316.614:33]-053.2-056.26 

1953. Сищук О. А. Комунікаційна діяльність центральних органів виконавчої 

влади України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко-

мунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Сищук Олексій 

Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2014. 

— 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1256 А] 

 УДК 316.77:342.51](477) 

1954. Сливка О. А. Вдосконалення системи забезпечення людського розвитку 

в регіонах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Оксана Андріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьма-

на". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2014-0943 А] 

 УДК 316.42(477) 

32 Політика 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 

1955. Голубчук В. С. Західноєвропейський досвід соціальної політики та шля-

хи його впровадження в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Голубчук Віталій Сер-

гійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0240 А] 

 УДК 321.7(477) 
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1956. Кудрявський І. В. Політична складова забезпечення конкурентоспро-

можності сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Кудрявський Іван Володимирович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(7 назв). — 100 пр. — [2014-1205 А] 

 УДК 321:339.137.2(477) 

1957. Лященко І. А. Ігровий аспект української політики : автореф. дис. на 

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

Лященко Ірина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0453 А] 

 УДК 321.02(477) 

1958. Молчанов К. А. Особливості формування іміджу політичного лідера в 

сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Молчанов Кирил Андрійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 

100 пр. — [2014-1417 А] УДК 321.02:316.46(477) 

1959. Павлюк К. В. Бренд як засіб політичного впливу : автореф. дис. на здо-

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

Павлюк Катерина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2014-0902 А] 

 УДК 321.02:659.127.6 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь кандидата 

1960. Турченко Ю. В. Реалізація державної інформаційної політики України у 

сфері оборони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Турченко Юлія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 

100 пр. — [2014-0957 А] УДК 323:355.02 

323/324(100-87) Внутрішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

1961. Лазарук Я. І. Роль засобів масової комунікації у демократичному тран-

зиті Іспанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 

"Політ. ін-ти та процеси" / Лазарук Ярина Ігорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2014-0868 А] 

 УДК 323.23:654.19](460) 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 

1962. Лазарович М. В. Політика українських урядів періоду визвольних зма-

гань 1917—1921 років щодо національних меншин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Лазарович Ми-

кола Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 

34 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (33 назви). — 100 пр. — [2014-0298 А] 

 УДК 323.1(477)"1917/1921" 



   

 
29 

На ступінь кандидата 

1963. Карачай В. А. Електронне врядування в Україні як інструмент демокра-

тизації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Карачай Віталіна Анатоліївна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Луганськ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-0572 А] 

 УДК 323.213(477) 

1964. Таран С. В. Політичний регіоналізм як фактор дестабілізації українсько-

го суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Таран Сергій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-1265 А] 

 УДК 323.174(477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика.  

Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

1965. Карпець Ю. В. Феномен політичного впливу в структурі демократично-

го процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 

"Політ. ін-ти та процеси" / Карпець Юлія Володимирівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0619 А] 

 УДК 327.8:321.7 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

1966. Аларадж Бішер М. А. Палестино-Ізраїльські відносини в контексті 

близькосхідного врегулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

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

радж Бішер М. А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 130 пр. — [2014-1609 А] 

 УДК 327.56(569.4-076) 

1967. Капінус О. А. Інституціоналізація відносин Європейського Союзу та 

Швейцарської Конфедерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

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

Оксана Андріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Іва-

на Франка]. — Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-1341 А] 

 УДК 327(4+494) 

1968. Онищук О. Р. Особливості суспільно-політичної трансформації Румунії 

в контексті європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Онищук Оксана Романівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-1370 А] 

 УДК 327.39:316.422](498) 
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327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

1969. Герман М. Г. Теорії соціального капіталу у дослідженнях євроінтегра-

ційних процесів постсоціалістичних суспільств : (на прикладі України та Румунії) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та 

історія політ. науки" / Герман Марін Георгійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2014-0799 А] УДК 327.7:316.4.063.3](477+498) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь доктора 

1970. Максимова О. М. Нестабільність перехідних політичних систем: 

політико-інституційний та структурно-функціональний виміри : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 

Максимова Олена Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Севас-

топол. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—31. — 100 пр. — [2014-1729 А] УДК 328.16 

329 Політичні партії та рухи 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь доктора 

1971. Яремчук В. Д. Українська багатопартійність Наддніпрянської і Західної 

України: компаративний аналіз (1899—1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Яремчук Вяче-

слав Дмитрович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — 

Київ, 2014. — 32 с. — Бібліогр.: с. 23—28 (53 назви). — 100 пр. — [2014-0555 А] 

 УДК 329(477.4/.5+477.8)"1899/1918" 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

1972. Дикань В. В. Забезпечення розвитку машинобудівного комплексу Ук-

раїни в умовах створення промислово-логістичної системи : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Дикань Валерія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Укр. держ. 

акад. залізн. трансп.]. — Харків, 2014. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 

(41 назва). — 100 пр. — [2014-1183 А] 

 УДК 330.34:62](477) 

1973. Дмитришин Л. І. Моделі просторово-структурної диференціації гро-

шових доходів населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

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

Леся Ігорівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Харків, 2014. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—33 (46 назв). — 100 пр. — [2014-0255 А] 

 УДК 330.45:336.226.11 
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1974. Тульчинська С. О. Розвиток інтелектуально-інноваційної системи 

регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 

08.00.05 "Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Тульчинська Світлана Олек-

сандрівна ; Акад. муніцип. упр., [Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая]. — 

Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (55 назв). — 100 пр. — 

[2014-1268 А] УДК 330.341.1:332.122](477) 

1975. Шевчук А. В. Інноваційний розвиток регіональних освітніх систем : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 

продуктив. сил і регіон. економіка" / Шевчук Андрій Васильович ; Черкас. держ. 

технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38. — 100 пр. 

— [2014-1513 А] 

 УДК 330.341.1:37 

На ступінь кандидата 

1976. Андрейшина Н. Б. Моделювання рівноваги попиту та пропозиції мето-

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

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

Наталія Борисівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджм., [Класич. приват. ун-т]. 

— Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-0765 А] УДК 330.46:338.534 

1977. Андрюшко А. К. Державна інноваційна політика розвитку інноваційно-

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

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Андрюшко Андрій Кос-

тянтинович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 

2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1682 А] 

 УДК 330.341.1:334.716 

1978. Байда Б. Ф. Економічна безпека у системі розвитку підприємництва в 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Байда Богдана Федорівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл., діаграми. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-1164 А] 

 УДК 330.34.02:005.934](477) 

1979. Бевз В. В. Розвиток енергозбереження — складова ефективності під-

приємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бевз Вікторія Володи-

мирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (25 назв). — 130 пр. — [2014-0210 А] 

 УДК 330.131.5:620.91:664 

1980. Безкоровайний О. І. Регулювання еколого-економічної безпеки регіонів 

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

"Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Безкоровайний Олександр Іванович ; 

Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-1446 А] 

 УДК 330.15:332.14](477) 

1981. Бойко С. В. Розвиток механізму державного регулювання інвестиційних 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бойко Світлана Володимирівна ; Донец. держ. 

ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2014-0773 А] УДК 330.322.025.12 
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1982. Бриль О. О. Інститут грошей в умовах модернізації економіки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 

історія екон. думки" / Бриль Олена Олександрівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-0224 А] 

 УДК 330.837:336.741 

1983. Буторіна В. Б. Формування наукоємної індустрії як складової інно-

ваційного розвитку економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Буторіна Вероніка Бо-

рисівна ; Акад. муніцип. упр., [Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки 

ім. Г. М. Доброва НАН України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0227 А] 

 УДК 330.341.1 

1984. Вірченко А. А. Трансмісійний механізм бюджетно-податкової політики в 

умовах макроекономічної нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Вірченко 

Ангеліна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1660 А] 

 УДК 330.101.541:[336.221+336.143 

1985. Ганзієнко Н. І. Економічна поведінка молокопереробних підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Ганзієнко Наталія Іванівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1568 А] 

 УДК 330.341:637.1 

1986. Головчанська М. А. Організаційно-економічний механізм інвестування 

виробничо-господарської діяльності підприємств житлово-комунального господарст-

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

номіка та упр. п-вами" / Головчанська Марина Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Приазов. 

держ. техн. ун-т", [Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Маріуполь (Донец. обл.), 

2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 120 пр. 

— [2014-1698 А] 

 УДК 330.322.3:332.8 

1987. Гункевич М. Б. Управління туристичним потенціалом у національній 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гункевич Маріанна Богуславівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1319 А] 

 УДК 330.341.1:338.486.1](477) 

1988. Діденко А. В. Моделювання соціально-економічної ефективності систе-

ми оподаткування в туристичному бізнесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

номіці" / Діденко Анастасія Володимирівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджм., 

[ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-0825 А] 

 УДК 330.46:[336.22:338.48 

1989. Іщенко К. О. Інституціональні фактори економічного зростання : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 
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історія екон. думки" / Іщенко Катерина Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — 

Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-0982 А] 

 УДК 330.837 

1990. Ключенко А. В. Еколого-економічні засади відтворення природних 
рекреаційних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-

ща" / Ключенко Аделіна Вікторівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України", [Івано-Франків. нац. техн. 
ун-т нафти і газу]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 

— 100 пр. — [2014-0126 А] 

 УДК 330.15 

1991. Косарчин М. В. Макроекономічні пропорції в господарській системі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Косарчин Марія Володимирівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв) та в тексті. — 120 пр. — [2014-1717 А] 

 УДК 330.101.541:330.34](477) 
1992. Кощенко К. В. Система фінансового регулювання доходів домогос-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кощенко Катерина Вікторівна ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

120 пр. — [2014-1719 А] 
 УДК 330.16(477) 

1993. Кузьмінська Н. Л. Прогнозування інноваційного розвитку підприємств 

олійно-жирової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кузьмінська Наталія Леонідівна ; 
Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 110 пр. — [2014-0576 А] 

 УДК 330.341.1:664.3 

1994. Кучмійов А. В. Управління екологічною безпекою економічних систем 
на засадах маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-

ща" / Кучмійов Андрій Володимирович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0989 А] 

 УДК 330.15:339.138 
1995. Лазар Ю. В. Забезпечення інвестиційної привабливості вугільних під-

приємств на засадах соціальної відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Володимирівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. 
— Донецьк, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—21 (31 назва). — 150 пр. — 

[2014-0137 А] 

 УДК 330.322:622.33 

1996. Лусте О. О. Господарський менталітет як інституціональний чинник 

соціально-економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Лусте Олена 

Олегівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-0872 А] 

 УДК 330.16:330.341.2 
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1997. Малков С. В. Управління підприємницькими ризиками віртуальних під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Малков Станіслав Валерійович ; Таврійс. нац. ун-т 

ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2014-0627 А] 

 УДК 330.131.7:334.012.32 

1998. Ніколаєвська В. В. Ефективність інноваційного розвитку галузі рослин-

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

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

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

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-0314 А] 

 УДК 330.341.1:631.11:633 

1999. Саркісян Л. Г. Механізм регулювання сталого еколого-економічного роз-

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

08.00.05 "Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Саркісян Лариса Геворгів-

на ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 

2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1428 А] 

 УДК 330.15:332.12 

2000. Семко Р. Б. Моделювання монетарних процесів в умовах збурень на 

фондовому ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Богданович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 

[Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0940 А] 

 УДК 330.4 

2001. Солодовник Ю. О. Формування соціально-економічних програм розвит-

ку рекреаційно-оздоровчого комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Со-

лодовник Юлія Олексіївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1014 А] 

 УДК 330.34:338.846 

2002. Стрижак Г. Ю. Опортуністична поведінка в ринковій економіці: сут-

ність, зміст, регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Стрижак Ганна Юріївна ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-1504 А] 

 УДК 330.837 

2003. Юрій С. М. Формування та використання оборотного капіталу : автореф. 

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

кредит" / Юрій Софія Михайлівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 130 пр. — [2014-0549 А] 

 УДК 330.142.26 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь кандидата 

2004. Бєлєнцова Ю. В. Теоретико-методичні засади формування мінімальної 

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



   

 
35 

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

лєнцова Юлія Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. 

держ. ун-т упр.]. — Луганськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 

— 100 пр. — [2014-1126 А] 

 УДК 331.25.53(477) 

2005. Бойко А. М. Трансформація міжнародного ринку праці в контексті 

світового інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бойко Анас-

тасія Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2014-0772 А] 

 УДК 331.5.05:339.9 

2006. Борданова Л. С. Регулювання працевлаштування молоді на регіональ-

ному ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Людмила Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0777 А] 

 УДК 331.53.025.12-053.81:332.13 

2007. Вишневський Д. О. Удосконалення методів і засобів зниження вироб-

ничого ризику у ковальсько-пресовому виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Вишневський Дмитро 

Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-1691 А] 

 УДК 331.45:621.73 

2008. Гинда О. М. Управління процесами розвитку людського потенціалу в 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гинда Оксана Миколаївна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2014-0237 А] 

 УДК 331.522.4:332.1(477) 

2009. Гуменюк Н. В. Забезпечення гідної праці в промисловому регіоні в умо-

вах інтелектуалізації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Гуменюк Наталія Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2014-1573 А] 

 УДК 331.5:332.13 

2010. Драч О. І. Оцінка і стимулювання персоналу в механізмі управління ма-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Драч Олександр Іванович ; Хмель-

ниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). 

— 100 пр. — [2014-0257 А] 

 УДК 331.108:621 

2011. Жеребченко Т. І. Стимулювання інноваційної праці вчителів в умовах 

модернізації освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Тетяна Іванівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1333 А] 

 УДК 331.101.38:37-051 
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2012. Ляшок Н. Ю. Управління людським капіталом промислових під-

приємств в умовах економічних криз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ляшок Наталія Юріївна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Ін-т економіки пром-сті НАН 

України]. — Донецьк, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 

120 пр. — [2014-0876 А] 

 УДК 331.101.262:338.124.4 

2013. Мульска О. П. Механізми регулювання дитячої праці : автореф. дис. на 

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

праці, соц. економіка і політика" / Мульска Ольга Петрівна ; НАН України, Ін-т 

демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, [Ін-т регіон. дослідж.]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1593 А] 

 УДК 331.101.234-053.6 

2014. Петращак О. О. Соціально-економічні важелі підвищення продуктив-

ності праці у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Петращак Оксана Олександрівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. 

— [2014-0710 А] 

 УДК 331.101.6 

2015. Репін М. В. Удосконалення методів розроблення профілактичних заходів 

з охорони праці на державному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Репін Микола Володимирович ; Держ. 

служба гірн. нагляду та пром. безпеки України, НАН України, Держ. установа "Нац. 

НДІ пром. безпеки та охорони праці". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 110 пр. — [2014-0925 А] 

 УДК 331.45 

2016. Серікова О. М. Оцінювання використання трудового потенціалу : авто-

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

економіка праці, соц. економіка і політика" / Серікова Ольга Миколаївна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1745 А] 

 УДК 331.101.6 

2017. Синякова К. М. Забезпечення ефективної професійно-кваліфікаційної 

структури персоналу туристичного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

терина Миколаївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0502 А] 

 УДК 331.108:338.48 

2018. Шульгіна Т. С. Механізм формування управлінського персоналу мета-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шульгіна Тетяна Сергіївна ; Держ. ВНЗ 

"Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-1520 А] 

 УДК 331.108.26:669.013 

2019. Якимова Н. С. Забезпечення продуктивної зайнятості через регулювання 

професійно-освітніх траєкторій молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і 
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політика" / Якимова Наталія Сергіївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, 

[Донец. нац. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 

100 пр. — [2014-1557 А] 

 УДК 331.52:37.014.544 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь кандидата 

2020. Алібекова Ю. Т. Еколого-орієнтоване управління соціо-економічним роз-

витком адміністративно-територіальних одиниць : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

охорони навколиш. середовища" / Алібекова Юлія Тагібеківна ; Сум. держ. ун-т. — 

Суми, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2014-1611 А] 

 УДК 332.142.6 

2021. Бахматюк О. Р. Інвестиційна інфраструктура розвитку аграрного секто-

ру економіки регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Бахматюк Олег Ро-

манович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-1625 А] 

 УДК 332.334.4:63]:330.322.4 

2022. Білоус С. І. Перспективи розвитку страхового ринку регіонів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продуктив. 

сил і регіон. економіка" / Білоус Сергій Іванович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — 

Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-1450 А] 

 УДК 332.14:368 

2023. Борисенко Т. М. Моніторинг та механізми вирівнювання регіонального 

розвитку у сфері добробуту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Борисенко 

Тамара Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", 

[Приват. ВНЗ "Запоріз. ін-т економіки та інформ. технологій"]. — Дніпропетровськ, 

2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1641 А] 

 УДК 332.142:330.342.146 

2024. Гімпель В. В. Еколого-економічне обґрунтування кластерних формувань 

для забезпечення сталого розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

навколиш. середовища" / Гімпель Вікторія Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. — 

Суми, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 120 пр. — [2014-

0800 А] 

 УДК 332.142.6 

2025. Горяна І. В. Науково-практичні основи формування сталого розвитку 

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

"Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Горяна Ірина Володимирівна ; Чер-

кас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2014-0807 А] 

 УДК 332.146 

2026. Грищенко І. В. Організаційно-економічні основи управління викорис-

танням експортно-імпортного потенціалу регіону в системі забезпечення еколого-
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економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-

ща" / Грищенко Ірина Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1050 А] 

 УДК 332.142.6 

2027. Дегтярь Н. В. Організаційно-економічні засади управління екосистем-

ними послугами водно-болотних угідь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

навколиш. середовища" / Дегтярь Наталія Вікторівна ; Сум. держ. ун-т, [Сум. нац. 

аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Суми, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-1052 А] 

 УДК 332.152(285) 

2028. Денисенко С. А. Економічне регулювання відтворювальних процесів в 

умовах сталого розвитку регіонів країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Денисенко Станіслав Аркадійович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-0668 А] 

 УДК 332.1:330.3](477) 

2029. Довгаль Ю. С. Науково-методичне забезпечення управління розвитком 

інноваційного потенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Довгаль 

Юлія Сергіївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 140 пр. — [2014-1705 А] 

 УДК 332.122:330.341.1 

2030. Ковтун В. Г. Організаційно-економічні засади розвитку сфери послуг 

регіону в умовах становлення постіндустріального суспільства : автореф. дис. на 

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

регіон. економіка" / Ковтун Віта Геннадіївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — 

Черкаси, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 

— [2014-0851 А] 

 УДК 332.14:338.46 

2031. Мигаленко О. І. Регіональний споживчий ринок: логістичний підхід : 

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

продуктив. сил і регіон. економіка" / Мигаленко Олексій Іванович ; Черкас. держ. 

технол. ун-т, [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля Держ. служби України з 

надзв. ситуацій]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2014-0885 А] 

 УДК 332.14:339.13:005.932 

2032. Новодон О. Ю. Управління інноваційним розвитком регіону на засадах 

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Новодон Оксана 

Юріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Сімфе-

рополь, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-1488 А] 

 УДК 332.1:330.341.1 

2033. Олініченко І. В. Оцінка забезпечення економічної безпеки регіону : (на 

прикладі Дніпропетров. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Олініченко 
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Ірина Василівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 

— [2014-1369 А] 

 УДК 332.14(477.63) 

2034. Полякова Н. С. Політика управління оборотними коштами підприємств 

житлово-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Полякова Наталія Сергіїв-

на ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Донец. нац. техн. ун-т]. — 

Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). 

— 120 пр. — [2014-0488 А] 

 УДК 332.8:658.153 

2035. Рогозян Ю. С. Забезпечення збалансованого розвитку економіки 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 

"Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Рогозян Юлія Сергіївна ; Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Сімферополь, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1426 А] 

 УДК 332.1:338.12 

2036. Сорокін С. О. Формування та використання потенціалу продуктивних 

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Сорокін Сергій Олек-

сандрович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-0947 А] 

 УДК 332.146(477) 

2037. Третяк Н. А. Управління земельними ресурсами та землекористуванням 

як економічна функція права власності на землю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охо-

рони навколиш. середовища" / Третяк Наталія Антонівна ; НАН України, Держ. 

установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", 

[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. 

— Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 

100 пр. — [2014-0521 А] 

 УДК 332.2:332.36 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

2038. Доброскок Ю. Б. Управління процесами взаємодії підприємств у кана-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Доброскок Юлія Борисівна ; Донец. нац. ун-т економіки 

і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Харків. держ. ун-т харчування та 

торгівлі]. — Донецьк, 2014. — 21с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-0669 А] 

 УДК 334.735 

2039. Квілінський О. С. Формування стратегії суб'єкта малого підприєм-

ництва в умовах мінливого зовнішнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олексій Станіславович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 

2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2014-0983 А] 

 УДК 334:339.187.44 



   

 
40 

2040. Ковова І. С. Забезпечення економічної стійкості малих підприємств на 

основі реінжинірингу бізнес-процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ковова Ірина 

Сергіївна ; Акад. муніцип. упр., [Київ. держ. акад. водних трансп. ім. гетьмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-0622 А] 

 УДК 334.012.6-022.51:005.591.4 

2041. Кочетков В. В. Підвищення ефективності управління підприємствами 

машинобудування на засадах інформатизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кочетков Володи-

мир Вікторович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Ін-т проблем ринку та екон.-екол. до-

слідж. НАН України]. — Одеса, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(14 назв). — 120 пр. — [2014-0862 А] 

 УДК 334.716:621]:004.4 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

2042. Буркальцева Д. Д. Інституціоналізація системи забезпечення економіч-

ної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Буркальцева Діана Дмитрівна ; 

М-во екон. розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — Київ, 2014. — 38 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28 —35 (71 назва). — 100 пр. — [2014-1687 А] 

 УДК 336.2:334 

2043. Джусов О. А. Управління процесом інвестування на міжнародному рин-

ку акцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Джусов Олексій Анатолійович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 

2014. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—32 (75 назв). — 150 пр. — [2014-0972 А] 

 УДК 336.767:336.763 

2044. Селіверстова Л. С. Фінанси в системі корпоративного управління : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінан-

си і кредит" / Селіверстова Людмила Сергіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 

2014. — 27 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—24 (46 назв). — 100 пр. — [2014-0938 А] 

 УДК 336.1:334.78 

На ступінь кандидата 

2045. Ананська М. О. Бюджетування в системі управління розвитком маши-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ананська Марина Олексіївна ; Одес. нац. 

політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 

120 пр. — [2014-0203 А] 

 УДК 336.14:621 

2046. Базадзе К. М. Банківські послуги в контексті підвищення конкуренто-

спроможності банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Базадзе Каміла Мамуківна ; Ун-т банк. 

справи Нац. банку України. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. 

— 100 пр. — [2014-1444 А] 

 УДК 336.717 



   

 
41 

2047. Баніт Ю. В. Бюджетне інвестування та перспективи його розвитку в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Баніт Юлія Вадимівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 130 пр. — 

[2014-1621 А] УДК 336.531.2(477) 

2048. Бугай Т. В. Інституційне забезпечення бюджетного процесу в Україні : 

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

фінанси і кредит" / Бугай Тетяна Володимирівна ; Чернігів. держ. ін-т економіки і 

упр., [Нац. ун-т держ. податк. служби України М-ва доходів і зборів України]. — 

Чернігів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (34 назви). — 140 пр. — 

[2014-0225 А] УДК 336.14(477) 

2049. Викиданець І. В. Фінансова стратегія формування капіталу торговель-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Викиданець Інна Валеріївна ; Донец. нац. 

ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1084 А] 

 УДК 336.74/.77 

2050. Вільчинська О. М. Макроекономічний аналіз особистого розподілу до-

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

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Вільчинська Оксана 

Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1659 А] 

 УДК 336.153:330.101.541](477) 

2051. Гвасалія Д. С. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави : ав-

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

фінанси і кредит" / Гвасалія Діана Соломонівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1695 А] 

 УДК 336.5:364.3](477) 

2052. Григорів О. О. Бюджетування в системі управлінського обліку держав-

ного вищого навчального закладу: методика і організація : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Григорів 

Ольга Орестівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1404 А] 

 УДК 336.14:378.014.543 

2053. Грубляк О. М. Управління державним боргом в системі фінансово-

бюджетного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Грубляк Оксана Михайлівна ; Чернігів. 

держ. ін-т економіки і упр., [Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т]. — Чернігів, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 140 пр. — [2014-0812 А] 

 УДК 336.276 

2054. Гусак Ю. Д. Підвищення ефективності системи адміністрування податків 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Гусак Юрій Дмитрович ; Чернігів. держ. ін-т економіки і 

упр., [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — Чернігів, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 140 пр. — [2014-0249 А] 

 УДК 336.225.2(477) 
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2055. Гутафель В. В. Фондовий ринок у системі економічного розвитку 

країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Гутафель Віктор Валерійович ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-0817 А] 
 УДК 336.76(477) 

2056. Добровольська І. О. Заощадження населення в ресурсному потенціалі 

банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Добровольська Ірина Олександрівна ; Ун-т банк. справи 
Нац. банку України. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-1459 А] 

 УДК 336.71:64.031.4 

2057. Драган О. О. Формування фінансової поведінки домогосподарств в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Драган Оксана Олександрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — 

[2014-1184 А] 

 УДК 336.13:640 
2058. Дуда Б. Ю. Державне регулювання валютного ринку України : автореф. 

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

нац. госп-вом" / Дуда Богдан Юрійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1185 А] 
 УДК 336.748.025.12(477) 

2059. Дудинець Л. А. Управління проблемними активами банку : автореф. дис. 

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

кредит" / Дудинець Лідія Анатоліївна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — 

Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 
— [2014-1460 А] 

 УДК 336.71:005.3 

2060. Дудченко Н. В. Вплив державного регулювання на систему економічної 

безпеки банківських установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Дудченко Наталія 

Василівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького]. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-1328 А] 

 УДК 336.71.025.12 
2061. Еркес О. Є. Фінансово-економічний механізм оздоровлення проблемних 

банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Еркес Олена Євгенівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2014-0264 А] 
 УДК 336.71 

2062. Іршак О. С. Макроекономічне прогнозування розвитку банківництва в 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Іршак Олеся Степанівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2014-0274 А] 

 УДК 336.71:338.27 

2063. Капралов Р. О. Розвиток ринку банківських платіжних карток в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
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"Гроші, фінанси і кредит" / Капралов Роман Олегович ; Ун-т банк. справи Нац. банку 

України. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. 

— [2014-0676 А] 

 УДК 336.717.1(477) 

2064. Карагозлю Ю. Управління ризиками місцевих бюджетів : автореф. дис. 

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

кредит" / Карагозлю Юміт ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 120 пр. — [2014-1711 А] 

 УДК 336.14:005.342 

2065. Касперович Ю. В. Формування доходів бюджету в системі фінансово-

економічного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Касперович Юлія Володимирівна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—19 (44 назви). — 100 пр. — [2014-0846 А] 

 УДК 336.2 

2066. Качмар С. І. Становлення і розвиток системи інвестиційного банкінгу в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Качмар Світлана Ігорівна ; НАН України, Ін-т регіон. 

дослідж., [Ун-т банк. справи Нац. банку України]. — Львів, 2014. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1579 А] 

 УДК 336.714(477) 

2067. Качула С. В. Фінансове забезпечення розвитку людського потенціалу в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Качула Світлана Валентинівна ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (32 назви). — 100 пр. — 

[2014-0124 А] 

 УДК 336.13.051 

2068. Корнієнко Н. М. Програмно-цільовий метод як інструмент планування 

бюджетних видатків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Корнієнко Наталія Миколаївна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 19, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-0131 А] 

 УДК 336.144 

2069. Костяна О. В. Формування інструментарію податкового регулювання 

економіки з урахуванням циклічності економічного розвитку : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Костяна Оксана Вікторівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-0439 А] 

 УДК 336.25:330.33 

2070. Котенко О. О. Антикризове управління адекватністю банківського ка-

піталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Котенко Олександр Олександрович ; Нац. банк України, 

Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Cуми, 2014. 

— 21, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — 

[2014-0860 А] 

 УДК 336.71:005.334 

2071. Лазур С. П. Податкова система України в умовах антикризового регулю-

вання економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лазур Сергій Петрович ; Держ. 

ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — Ужгород, 2014. — 

17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2014-1474 А] 

 УДК 336.22(477) 

2072. Лесько М. В. ПДВ та його вплив на господарську діяльність суб'єктів 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лесько Микола Валерійович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1097 А] 

 УДК 336.226.322:658.14/.17 

2073. Лисянська О. О. Формування механізму управління прибутком банку : 

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

фінанси і кредит" / Лисянська Олена Олександрівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 

2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2014-0870 А] 

 УДК 336.71.054.22 

2074. Лук'янська О. В. Формування вартості банків України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Лук'янська Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Ун-т банк. 

справи Нац. банку України]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-0450 А] 

 УДК 336.71:330.13](477) 

2075. Маринич Т. О. Валютна політика в системі забезпечення фінансової 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Маринич Тетяна Олександрівна ; Нац. банк 

України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", [Сум. 

держ. ун-т]. — Суми, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-0880 А] 

 УДК 336.743.025 

2076. Мозговий Я. І. Фінансові відносини банку зі стейкхолдерами на засадах 

корпоративної соціальної відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мозговий Ярослав Іва-

нович ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. бан-

ку України". — Суми, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(23 назви). — 100 пр. — [2014-0310 А] 

 УДК 336.71:005.35 

2077. Панченко О. В. Ефективність бюджетних видатків у системі державного 

регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Панченко Оксана Василівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— Київ, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0906 А] 

 УДК 336.142.3 

2078. Перзеке М. Б. Розвиток банківського інвестиційного кредитування в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Перзеке Микола Борисович ; Нац. банк України, Держ. 

ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2014. — 21, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1377 А] 

 УДК 336.77:330.322](477) 

2079. Приймак П. В. Управління ефективністю моніторингу банківської 

системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Приймак Павло Васильович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2014-0329 А] 

 УДК 336.71(477) 

2080. Рекрут С. В. Фінансова політика у забезпеченні інноваційного розвитку 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Рекрут Світлана Валеріївна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-0924 А] 

 УДК 336.145.2(477) 

2081. Ривак Н. О. Непряме оподаткування в механізмі державного регулюван-

ня економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ривак Наталія Орестівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-1545 А] 

 УДК 336.226(477) 

2082. Роменська К. М. Ефективність використання коштів місцевих бюджетів 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Роменська Катерина Михайлівна ; Львів. держ. фінанс. 

акад., [Дніпропетров. держ. фінанс. акад.]. — Львів, 2014. — 19, [1] с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2014-1427 А] 

 УДК 336.14:352(477) 

2083. Сіташ Т. Д. Планування і фінансування видатків на утримання лікуваль-

но-профілактичних закладів охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сіташ Тетяна 

Дмитрівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (40 назв). — 150 пр. — [2014-0726 А] 

 УДК 336.14:614.21 

2084. Скалецька О. В. Управління банківським кредитуванням сільськогоспо-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Скалецька Олена Василівна ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. 

— [2014-1747 А] 

 УДК 336.77:631.16 

2085. Стрілець В. Ю. Формування бюджетного потенціалу регіону : автореф. 

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

кредит" / Стрілець Вікторія Юріївна ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. 

банк. справи Нац. банку України", [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і 

торгівлі"]. — Суми, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-1750 А] 

 УДК 336.14:332.1 

2086. Супрович Г. О. Облік та аудит фінансових деривативів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 

Супрович Ганна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2014-1016 А] 

 УДК 336.764.2.025.12 
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2087. Танчак Я. А. Формування та розвиток ринку фінансових інвестицій в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Танчак Ярина Андріївна ; Львів. держ. фінанс. акад. — 

Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-1505 А] 

 УДК 336.76:330.322](477) 

2088. Тимошенко О. В. Фінансовий потенціал територіальних громад : авто-

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

і кредит" / Тимошенко Оксана Валеріївна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України, 

[ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1433 А] 

 УДК 336.1:352.075 

2089. Файчук О. В. Банківське кредитування інноваційних проектів в агро-

продовольчому виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Файчук Ольга Валеріївна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування України]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (26 назв). — 130 пр. — [2014-0522 А] 

 УДК 336.77:338.432 

2090. Фільо М. М. Фіскальні інститути мінімізації податкових втрат : автореф. 

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

кредит" / Фільо Марія Михайлівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 150 пр. — [2014-0959 А] 

 УДК 336.225.68 

2091. Чорненька О. Б. Управління заборгованістю машинобудівних під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Чорненька Олена Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Укр. акад. друкарства]. — Львів, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2014-0538 А] 

 УДК 336.276:621 

2092. Чумакова О. О. Удосконалення податкової політики в контексті взає-

мозв'язку процесів оподаткування та ціноутворення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Чумакова Ольга 

Олександрівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-0540 А] 

 УДК 336.225:338.5 

2093. Шутєєва О. Ю. Фінансове забезпечення функціонування ринку цінних 

паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Шутєєва Ольга Юріївна ; Харків. нац. екон. ун-т 

ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-1759 А] 

 УДК 336.761 

2094. Ящук Є. А. Економічний аналіз фінансових результатів та ефективності 

діяльності банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ящук Євгеній Анатолійович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1080 А] 

 УДК 336.71.021 
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338 Економічне становище. Економічна політика.  

Управління та планування в економіці. Виробництво.  

Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

2095. Кирилюк Є. М. Розвиток аграрного ринку в умовах трансформації еко-

номічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Кирилюк Євгеній Миколайо-

вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 

2013. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (55 назв). — 100 пр. — [2013-4860 А] 

 УДК 338.439.5:330.342 

2096. Олексів І. Б. Групи економічного впливу та методи узгодження їх інте-

ресів в системі управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Олексів Ігор Бог-

данович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 41 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (70 назв). — 100 пр. — [2014-1595 А] 

 УДК 338.45 

На ступінь кандидата 

2097. Баєв В. В. Організаційно-економічні засади формування системи управ-

ління якістю в сфері туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Баєв Вадим Вікторович ; 

Акад. муніцип. упр. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (29 назв). 

— 100 пр. — [2014-0646 А] 

 УДК 338.486 

2098. Бачинська М. В. Організація і розвиток системи геріатричної допомоги 

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

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

Марія Володимирівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Ін-т регіон. дослідж. НАН 

України]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2014-1287 А] 

 УДК 338.45:616-053.9-08 

2099. Безугла С. С. Формування прибутку м'ясопереробних підприємств : ав-

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

та упр. п-вами" / Безугла Світлана Сергіївна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" 

Нац. акад. аграр. наук України]. — Житомир, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1627 А] 

 УДК 338.439.4:637.5]-027.235 

2100. Береза В. В. Формування економічного механізму розвитку судноплав-

них компаній малотоннажного флоту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Береза Віталій Володимиро-

вич ; Київ. держ. акад. водного трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 

[Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України]. — Київ, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0215 А] 

 УДК 338.45:629.5 

2101. Ван Цюйши. Організаційно-економічні засади державного регулювання 

паливно-енергетичного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ван Цюйши ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-1302 А] 

 УДК 338.242.2:620.9 

2102. Гавриш Г. О. Формування ринку послуг економічної експертизи в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гавриш Галина Олександрівна ; Держ. ВНЗ 

"Криворіз. нац. ун-т", [Класич. приват. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1693 А] 

 УДК 338.24:330.12 

2103. Гнатенко В. С. Трансформація принципів та інструментів стратегічного 

державного регулювання в період становлення економіки знань : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-

вом" / Гнатенко Валерій Сергійович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-0387 А] 

 УДК 338.24.025.12 

2104. Грудцина Ю. В. Розвиток системи державного регулювання якості про-

дукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Грудцина Юлія Валентинівна ; Акад. муніцип. 

упр. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-1134 А] 

 УДК 338.439.6 

2105. Єкель Г. В. Організаційно-економічний механізм державного регулю-

вання інтеграції агропромислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Єкель 

Ганна Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропет-

ров. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2014-1331 А] 

 УДК 338.436.025.12 

2106. Зобенко Н. Г. Державне регулювання продовольчого ринку в умовах 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Зобенко Наталія Геннадіївна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-0414 А] 

 УДК 338.242.2 

2107. Іванова Т. В. Механізм управління реструктуризацією машинобудівних 

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

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Іванова Тетяна Валеріївна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-1149 А] 

 УДК 338.45:621]:005.591.4 

2108. Іонаш І. В. Продовольче забезпечення сталого розвитку регіону : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 

продуктив. сил і регіон. економіка" / Іонаш Ірина Владиславівна ; Черкас. держ. 

технол. ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Черкаси, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-1466 А] 

 УДК 338.439 
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2109. Каїра І. О. Прогнозування та стратегічне планування довгострокового 

економічного розвитку малого бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Каїра Інна 

Олексіївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1467 А] 

 УДК 338.1 

2110. Клочко Т. А. Економічна стійкість сільськогосподарських підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Клочко Тетяна Анатоліївна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — 

Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-1408 А] 

 УДК 338.1:631.11 

2111. Король І. В. Конкурентоспроможність національної економіки в процесі 

реалізації стратегічних цілей її розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Король Інна 

Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 

— Київ, 2013. — 21 с., включ обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-4863 А] 

 УДК 338.242.2 

2112. Костромський М. В. Регулювання інноваційно-інвестиційної політики в 

аграрній сфері економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Костромський Максим Васильо-

вич ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2014. — 

18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2014-1350 А] 

 УДК 338.436.025.12:330.3 

2113. Кудрявцев В. М. Організаційно-економічна модель державного регулю-

вання інвестиційної безпеки автомобільного транспорту України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Кудрявцев В'ячеслав Михайлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-1472 А] 

 УДК 338.45:656.13 

2114. Марков О. М. Адаптивне планування діяльності машинобудівного 

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

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Марков Олексій Михайлович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля]. — За-

поріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-0141 А] 

 УДК 338.2:621 

2115. Михайлова Н. С. Організаційно-методичне забезпечення корпоративно-

го контролю вугледобувних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Михайлова Наталія 

Сергіївна ; Донец. держ. ун-т упр., [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Донецьк, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1592 А] 

 УДК 338.24:622 

2116. Нікітіч С. І. Механізм державного регулювання структурних процесів в 

умовах нестабільної економічної динаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Нікітіч Сергій 

Іванович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-1486 А] 

 УДК 338.24.021.8 

2117. Пашенцева Г. В. Організаційно-економічне забезпечення екологічної 

безпеки рекреаційних територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-

довища" / Пашенцева Ганна Володимирівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. 

буд-ва. — Сімферополь, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 

100 пр. — [2014-0484 А] 

 УДК 338.484:502.14 

2118. Пелехатий А. О. Фінансове забезпечення розвитку сільських тери-

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

08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пелехатий Андрій Олегович ; НАН України, Ін-т 

регіон. дослідж. — Львів, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1493 А] 

 УДК 338.43:332.122 

2119. Пенчук Г. С. Результативність функціонування підприємств молочної 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Пенчук Ганна Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-0149 А] 

 УДК 338.45:637.1 

2120. Полякова Н. М. Інтеграція сільськогосподарських підприємств на 

кластерних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Полякова Наталія Миколаївна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-1543 А] 

 УДК 338.436 

2121. Поповиченко Г. С. Удосконалення системи управління основними засо-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Поповиченко Ганна Сергіївна ; 

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

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-1424 А] 

 УДК 338.43 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь кандидата 

2122. Бошота Н. В. Роль інноваційно-інвестиційних процесів у формуванні 

конкурентноздатної економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бошота Неля 

Василівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (39 назв). — 100 пр. — [2014-1643 А] 

 УДК 338.242:330.3](477) 

2123. Дарчук В. Г. Формування стратегічних основ розвитку сільського (зеле-

ного) туризму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дарчук Вероніка Геннадіївна ; 
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Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 150 пр. — [2014-1051 А] 

 УДК 338.48-44(1-22)(477) 

2124. Іванова Є. В. Організаційно-аналітичне забезпечення механізму держав-

ного регулювання економічного розвитку промисловості України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Іванова Єлизавета Володимирівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Донбас. 

держ. машинобуд. акад.]. — Донецьк, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1340 А] 
 УДК 338.45.025.12(477) 

2125. Лелюк О. В. Формування економічної безпеки України в сфері розподілу 

природного газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лелюк Олексій Володимирович ; 

НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1414 А] 

 УДК 338.1:553.981](477) 

2126. Мартиненко В. В. Зміцнення економічної безпеки національної еко-

номіки в умовах впливу глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мартиненко Вален-

тина Віталіївна ; Акад. муніцип. упр., [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-1220 А] 

 УДК 338.246(477):339.9 
2127. Окуловський О. С. Організація рівномірності використання національ-

ного туристсько-рекреаційного потенціалу : (на прикладі Автоном. Республіки 

Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Окуловський Олексій Сергійович ; Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0708 А] 

 УДК 338.48:379.8](477.75) 

2128. Передерій С. Л. Розвиток електронної промисловості України на інно-
ваційній основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Передерій Сергій Леонідович ; 

НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1376 А] 

 УДК 338.45:621.38:330.341.1](477) 
2129. Рязанова Ю. В. Організаційно-економічний механізм підвищення ефек-

тивності олійно-жирового комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рязанова 

Юлія Вікторівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Ба-
рановського. — Донецьк, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-0339 А] 

 УДК 338.439:664.31](477) 

2130. Славік Р. В. Формування інвестиційної стратегії розвитку рекреаційного 

господарства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Славік Роман Володимирович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0590 А] 

 УДК 338.486(477) 
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339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

2131. Загорна Т. О. Управління конкурентною динамікою підприємств роз-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Загорна Тетяна Олегівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [ПВНЗ "Макіїв. екон.-гуманітар. ін-т"]. 

— Донецьк, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (52 назви). — 150 пр. — 

[2014-0837 А] 

 УДК 339.137.2:339.37 

На ступінь кандидата 

2132. Гоголь І. А. Формування маркетингової стратегії сільськогосподарських 

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

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гоголь Інна Анатоліївна ; М-во аграр. політики 

та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — 

Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — 

[2014-0561 А] 

 УДК 339.138:631.11 

2133. Євтушенко Г. В. Державне регулювання маркетингових інтелектуальних 

активів національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Євтушенко Ганна Ва-

лентинівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—22 (37 назв). — 100 пр. — [2014-1186 А] 

 УДК 339.138.025.12 

2134. Криковцев О. О. Стратегія холістичного маркетингу підприємства на 

ринку продуктів харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Криковцев Олександр Олек-

сійович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — 

Донецьк, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 

120 пр. — [2014-0688 А] 

 УДК 339.138:005.346 

2135. Кухарук А. Д. Механізм підвищення конкурентоспроможності полі-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кухарук Анна Дмитрівна ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-1208 А] 

 УДК 339.137.2:655 

2136. Рижак О. Ю. Аутсорсинг маркетингових функцій торговельних 

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

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рижак Оксана Юріївна ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-0155 А] 

 УДК 339.138 

2137. Розгон І. В. Оцінка та діагностика конкурентоспроможності регіонів Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Роз-
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виток продуктив. сил і регіон. економіка" / Розгон Інна Володимирівна ; Н.-д. центр 

індустр. проблем розвитку НАН України. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1497 А] 

 УДК 339.137.2:332.12(477) 

2138. Савченко Т. В. Управління конкурентоспроможністю хлібопекарських 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Савченко Тетяна Вікторівна ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 130 пр. — [2014-1250 А] 

 УДК 339.137.2:664.66 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

2139. Вишинська Т. Л. Інституційно-організаційний механізм протидії ілле-

галізації сфери зовнішньої торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Вишинська Тетяна 

Леонідівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (26 назв). — 100 пр. — [2014-1173 А] 

 УДК 339.5.024 

2140. Харкова Л. О. Вплив митних союзів на структурні зрушення в еко-

номіках країн-учасниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Харкова Людмила Олек-

сандрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1116 А] 

 УДК 339.543.622 

2141. Шкрабалюк Ю. О. Макроекономічні виміри впливу валютного курсу на 

динаміку зовнішньої торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Шкрабалюк Юлія 

Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2014-1076 А] 

 УДК 339.5:336.748.3 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

2142. Родіонова Т. А. Дохідність іноземних інвестицій в країнах з ринком, що 

формується : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Родіонова Тетяна Андріївна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Харків, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2014-0928 А] 

 УДК 339.725 

2143. Сулейманова О. Ю. Інвестиційна привабливість ТНК на глобальному 

фінансовому ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Сулейманова Олександра 

Юріївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1548 А] 

 УДК 339.727.2 

2144. Тарасова О. В. Розвиток міжнародної банківської діяльності в умовах 

циклічності світового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Тарасова Олена 

Володимирівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Ба-

рановського, [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0513 А] 

 УДК 339.732 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

2145. Сардак С. Е. Глобальна регуляторна система розвитку людських ре-

сурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Сардак Сергій Едуардович ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара]. — Київ, 2014. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—31 (86 назв). — 

100 пр. — [2014-0722 А] 

 УДК 339.9:331.101.262 

На ступінь кандидата 

2146. Задирака О. І. Підвищення якості життя в Україні в умовах посилення 

економічної взаємозалежності країн світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Задирака 

Олена Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Укр. держ. ун-т фінансів та 

міжнар. торгівлі]. — Харків, 2014. — 21, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (16 назв). — 120 пр. — [2014-1188 А] 

 УДК 339.9:330.35](477) 

2147. Паламарчук Д. М. Глобальний інноваційний простір сучасного еко-

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

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Паламарчук Дмитро 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в тексті. — 100 пр. 

— [2014-1736 А] 

 УДК 339.9:330.341.1 

2148. Перенчук О. П. Євроінтеграційні трансформації в умовах циклічності 

глобального економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Перенчук 

Олександра Петрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22 (22 назви). — 100 пр. — [2014-1737 А] 

 УДК 339.9:338.12](4) 

2149. Рибак Ю. В. Кластерні моделі розвитку країн Скандинавського регіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 

міжнар. екон. відносини" / Рибак Юлія Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0336 А] 

 УДК 339.94(48) 

2150. Савченко І. А. Система регулювання конкурентних відносин суб'єктів 

глобального ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Савченко Іван Андрійович ; 
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Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0341 А] 

 УДК 339.9 

2151. Свєтлов А. А. Континентальна інтеграційна стратегія США в умовах 

глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Свєтлов Андрій Анатолійович ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1599 А] 

 УДК 339.924(73) 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

2152. Андреєв Д. В. Соціально-правові комунікації в забезпеченні взаємодії 

влади та громадянського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Андреєв Дмитро Володимирович ; 

М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2014-0764 А] 

 УДК 340.12:323.2 

2153. Севрюков Д. Г. Еволюція соціальної держави у Західній Європі: істори-

ко-теоретичні аспекти : 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" / Сев-

рюков Денис Георгійович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — 

Київ, 2014. — 37 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 31—34 (37 назв). — 100 пр. — 

[2014-0937 А] 

 УДК 340.15(4-15) 

2154. Теплюк М. О. Введення закону в дію: теоретико-правові проблеми зако-

нодавчого регулювання : 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" / 

Теплюк Михайло Олексійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (40 назв). — 150 пр. — 

[2014-1751 А] 

 УДК 340.1 

На ступінь кандидата 

2155. Башук В. В. Національна безпека держави в умовах формування грома-

дянського суспільства: філософсько-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Башук Володи-

мир Вікторович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — 

Львів, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1684 А] 

 УДК 340.12 

2156. Гурак С. З. Тлумачення правових норм: сучасні підходи та техніка 

здійснення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Гурак Софія 

Зіновіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1700 А] 

 УДК 340.132 
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2157. Дубов Г. О. Становлення методології юридичних досліджень: особли-

вості радянського та сучасного етапів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Дубов Геннадій Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12. — 100 пр. — [2014-0975 А] 

 УДК 340.11 

2158. Кісіль Р.-В. В. Філософсько-правова інтерпретація корупції як форми 

девіантної поведінки людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Кісіль Роман-Володимир В'ячеславович ; 

М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2014. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2014-0848 А] 

 УДК 340.12 

2159. Конєва Н. В. Правовий закон: теоретико-методологічна характеристика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Конєва Наталія Валеріївна ; 

Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0292 А] 

 УДК 340.13 

2160. Крочук М. І. Філософсько-правовий вимір гендерної рівності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / 

Крочук Марта Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. 

— Львів, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0864 А] 

 УДК 340.12 

2161. Лепіш Н. Я. Акти тлумачення норм права: питання теорії та практики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. та прав. учень" / Лепіш Наталія Ярославівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-1723 А] 

 УДК 340.132.6 

2162. Луців О. М. Верховенство права: сучасні інтерпретації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Луців Олег Михайлович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. 

— [2014-1725 А] 

 УДК 340.12:342](477) 

2163. Мацюк А. А. Народовладдя як конституційна основа формування, ор-

ганізації та здійснення влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Мацюк Ана-

толій Анатолійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2014. — 

21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1480 А] 

 УДК 340.13(477) 

2164. Награбова Л. В. Деонтологічна концепція Дж. Бентама : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Награбова Людмила Володимирівна ; Відкри-

тий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15. — 100 пр. — [2014-0890 А] 

 УДК 340.12:141(410.1) 
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2165. Панчишин А. В. Правовий статус держави: теоретико-правовий 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" / Панчишин Антон Володимиро-

вич ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2014-0482 А] 

 УДК 340.12 

2166. Попов Д. І. Філософсько-правові засади застосування природного права 

при здійсненні судового угляду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Попов Денис Ігорович ; М-во внутр. справ 

України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-0916 А] УДК 340.12:340.142 

2167. Слівінський В. Р. Акмеологічний вимір професійної самореалізації 

працівника ОВС: філософсько-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Слівінський Віктор Ро-

манович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2014. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2014-0944 А] 

 УДК 340.12:351.74 

2168. Татарникова К. Г. Кодифікація законодавства України про інформацію : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Татарникова Кристина Геннадіївна ; 

Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 60 пр. — [2014-0514 А] 

 УДК 340.134:004.6.056.5](477) 

2169. Шандра Б. Б. Філософсько-правовий аналіз злочинності як імплемента-

ції суспільної свідомості у злочинну діяльність : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Шандра Богдана Бог-

данівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2014. 

— 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1757 А] 

 УДК 340.12 

2170. Швець О. В. Почуття відповідальності у діяльності людини: філософ-

сько-правовий вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Швець Олег Вікторович ; М-во внутр. справ 

України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-1438 А] УДК 340.12 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 

2171. Анцупова Т. О. Процесуальне право Ради Європи: принципи, система, 

динаміка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.11 

"Міжнар. право" / Анцупова Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 

— Одеса, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2014-1522 А] 

 УДК 341.176(4) 

2172. Петров Р. А. Правова природа "Acquis" Європейського Союзу та його 

транспозиція у правові системи третіх країн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Петров Роман Арестович ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 

2014. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—35. — 150 пр. — [2014-1101 А] 

 УДК 341.16 



   

 
58 

На ступінь кандидата 

2173. Бем М. В. Міжнародно-правові погляди Р. Лемкіна : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Бем 

Маркіян Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Одеса, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2014-0648 А] 

 УДК 341(437)(092) 

2174. Городиський І. М. Міжнародно-правовий статус іноземних військових 

баз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 

"Міжнар. право" / Городиський Іван Михайлович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 

(7 назв). — 100 пр. — [2014-0664 А] 

 УДК 341.22 

2175. Громовенко К. В. Міжнародно-правове регулювання діяльності приват-

них військових та охоронних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Громовенко Костянтин Вікторо-

вич ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2014-1529 А] 

 УДК 341.232:355.216-027.551 

2176. Дьомкіна Г. С. Правове регулювання у сфері легалізації документів : 

(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" / 

Дьомкіна Ганна Сергіївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2014-0829 А] 

 УДК 341.987 

2177. Земан І. В. Становлення та розвиток науки міжнародного права у 

Львівському університеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Земан Ігор Васильович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1533 А] 

 УДК 341.01:378.147(477.83-25) 

2178. Іващенко О. Р. Міжнародне право у національному правопорядку євро-

пейських держав та застосування міжнародного права національними судами : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. пра-

во" / Іващенко Олена Русланівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. 

— 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-0273 А] 

 УДК 341.018:347.9](4) 

2179. Кирилюк Н. В. Особливості реалізації принципу суверенної рівності 

держав у сучасному міжнародному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Кирилюк Наталія Василівна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2014. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0678 А] 

 УДК 341.211 

2180. Коваль Д. О. Міжнародно-правовий захист культурних цінностей у 

зв'язку зі збройним конфліктом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Коваль Дмитро Олександрович ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2014-0679 А] 

 УДК 341.3:351.862.22 
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2181. Комарук І. А. Особливості уніфікації міжнародного приватного права 

Гаазькою конференцією в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Комарук Інна Арсентіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2014-0290 А] 

 УДК 341.96:347.457 

2182. Костилєв О. М. Міжнародно-правові інституційні механізми захисту 

іноземних інвестицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Костилєв Олександр Михайлович ; Ін-т законо-

давства Верховної Ради України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 

100 пр. — [2014-0133 А] 

 УДК 341.217:330.322.1 

2183. Котенко О. М. Міжнародно-правове регулювання трубопроводного 
транзиту енергоносіїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Котенко Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. — 21 с., включ обкл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0134 А] 
 УДК 341.29 

2184. Мажар Л. С. Засоби вирішення міжнародних морських спорів: теоре-

тичні та практичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Мажар Леонід Сергійович ; Нац. ун-т "Одес. 
юрид. акад.", [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі]. — Одеса, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0140 А] 

 УДК 341.225.5 

2185. Моца А. А. Теоретико-правові засади європейської інтеграції України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Моца Андрій Андрійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-1418 А] 

 УДК 341.171:341.217(4) 
2186. Прохазка Г. А. Міжнародно-правові аспекти боротьби з голодом в умо-

вах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.11 "Міжнар. право" / Прохазка Ганна Анатоліївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. 

України ім. Ярослава Мудрого". — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-0154 А] 
 УДК 341.231.14 

2187. Янковський С. А. Інститут громадянства Європейського Союзу та тен-

денції його розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Янковський Станіслав Анатолійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ МВС України]. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-0552 А] 

 УДК 341.171:342.71 

2188. Яновська І. П. Інтеграційне регулювання ринку цінних паперів у праві 
Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Яновська Інна Павлівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—15 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-1558 А] 

 УДК 341.176:061.1ЄС]:336.763.2 
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342 Державне право. Конституційне право.  

Адміністративне право 

На ступінь доктора 

2189. Армаш Н. О. Концептуально-методологічні засади співвідношення дер-

жавних політичних посад з посадами державної служби в органах виконавчої влади : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Армаш Надія Олексіївна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (56 назв). — 100 пр. 

— [2014-1617 А] 

 УДК 342.97 

2190. Бурило Ю. П. Правове регулювання інформаційної діяльності у сфері 

господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бурило Юрій Пав-

лович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2014. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 31—34 (35 назв). — 100 пр. — [2014-1686 А] 

 УДК 342.951:002 

2191. Делія Ю. В. Адміністративно-правові аспекти нормотворчості публічної 

адміністрації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Делія Юрій 

Володимирович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Нац. ун-т біоресурсів та 

природокористування України Кабінету Міністрів України]. — Київ, 2014. — 35 с. 

— Бібліогр.: с. 28—32 (48 назв). — 100 пр. — [2014-1053 А] 

 УДК 342.95:342.537](477) 

2192. Журавльов Д. В. Теоретико-правові засади оптимізації функціонування 

центральних органів виконавчої влади України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Журавльов Дмитро Володимирович ; Відкритий міжнар. ун-т роз-

витку людини "Україна", [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ 

України]. — Київ, 2014. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (34 назви). — 100 пр. — 

[2014-1335 А] 

 УДК 342.6(477) 

2193. Чеховська І. В. Адміністративно-правове забезпечення державної сімей-

ної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Чеховська 

Ірина Василівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2014. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—36. — 100 пр. — [2014-0536 А] 

 УДК 342.9:316.356.2](477) 

На ступінь кандидата 

2194. Арнаутова Л. М. Правове забезпечення інформаційної політики сучасної 

України в аспекті процесів європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Арнаутова Леся Михайлівна ; Ін-т законодавства Верховної 

Ради України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2014-1162 А] 

 УДК 342.95(477):327.39(4) 

2195. Бабич В. Л. Адміністративна відповідальність за порушення законо-

давства України про військовий обов'язок і військову службу військовозобов'язани-
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ми та призовниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бабич Ві-

талій Леонідович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-1563 А] 

 УДК 342.951:355.211.1](477) 

2196. Березан В. М. Адміністративно-правове забезпечення охорони гро-

мадського порядку та громадської безпеки під час проведення масових заходів : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право 

і процес; фінанс. право; інформ. право" / Березан Володимир Миколайович ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1045 А] 

 УДК 342.95:351.75 

2197. Білик В. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності підроз-

ділів державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право 

і процес; фінанс. право; інформ. право" / Білик Віктор Олексійович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-1632 А] 

 УДК 342.951:351.745](477) 

2198. Бобрицький Л. В. Адміністративно-правові засади діяльності Ради 

національної безпеки і оборони України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Бобрицький Леонід Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2014-0218 А] 

 УДК 342.951:351.74](477) 

2199. Бучинська А. Й. Адміністративно-правові засади діяльності органів 

місцевого самоврядування за законодавством України та Польщі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Бучинська Анна Йосипівна ; Каб. міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0607 А] 

 УДК 342.9:352.075](477+438) 

2200. Величко Д. С. Конституційно-правове регулювання зовнішньополітич-

ної діяльності держав : (порівнял.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Величко Дмитро Сергійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 

2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2014-1690 А] 

 УДК 342.514 

2201. Закриницька В. О. Адміністративно-правові засади управління у сфері 

соціального захисту сім'ї, дітей та молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Закриницька Вікторія Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудро-

го. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1087 А] 

 УДК 342.95:364-787 

2202. Зозуля О. І. Конституційно-правове регулювання статусу Адміністрації 

Президента України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Зозуля Олександр Ігорович ; 
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М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — Харків, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2014-0415 А] 

 УДК 342.519(477) 

2203. Калиновська Л. В. Правове регулювання обліку платників податків в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Калиновська Лоліта Віталіїв-

на ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Харків, 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1057 А] 

 УДК 342.743(477) 

2204. Колосовський Є. Ю. Адміністративна відповідальність неповнолітніх : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Колосовський Євген Юрійович ; Нац. 

ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1583 А] УДК 342.92:343.137.5 

2205. Кучерук К. О. Адміністративно-правове регулювання права громадян на 

засоби самооборони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кучерук Кате-

рина Олександрівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. акад. внутр. справ 

України]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2014-1588 А] 

 УДК 342.95:342.721 

2206. Лаптєв С. С. Адміністративно-правовий статус судді адміністративного 

суду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лаптєв Сергій Сергійович ; 

Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0299 А] 

 УДК 342.9:342.565.4 

2207. Лук'янова М. Л. Адміністративно-правові засади оскарження дій або 

бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Лук'янова Марія Леонідівна ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, МВС України]. — Київ, 2014. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0449 А] 

 УДК 342.95(477) 

2208. Марчук М. П. Публічне адміністрування телебачення і радіомовлення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Марчук Макар Петрович ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1221 А] 

 УДК 342.951:654.19 

2209. Недибалюк В. Д. Конституційне право людини на повагу до її гідності та 

його правове забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Недибалюк Вікторія 

Дмитрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0894 А] 

 УДК 342.72/.73 

2210. Острівна Л. В. Правові та організаційні засади фінансового моніторингу 

в аудиторській діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Острівна Людмила Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-1237 А] 

 УДК 342.951:336.225.674 

2211. Паладійчук О. Ю. Організаційно-правові засади взаємодії ветеринарної 

міліції з експертно-криміналістичними підрозділами МВС України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Паладійчук Ольга Юріївна ; Каб. міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2013-4877 А] 

 УДК 342.9:[351.741:354.31](477) 

2212. Панов В. М. Адміністративно-правове забезпечення реалізації органами 

прокуратури України правозахисної функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Панов Василь Михайлович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Харків. нац. 

ун-т внутр. справ, МВС України]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(7 назв). — 100 пр. — [2014-0480 А] 

 УДК 342.5(477) 

2213. Петрецька Н. І. Конституційно-правовий статус окремих учасників нав-

чально-виховного процесу в галузі вищої освіти України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Петрецька Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. вищ. навч. 

закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-1004 А] 

 УДК 342.733(477) 

2214. Проник О. Ю. Адміністративно-правова протидія ксенофобії в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Проник Орест Юрійович ; Відкритий 

міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ 

України]. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-1383 А] 

 УДК 342.95:323.12](477) 

2215. Рамазанова У. В. Адміністративно-правовий статус громадських об'єд-

нань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Рамазанова Уляна Василів-

на ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1246 А] 

 УДК 342.95 

2216. Савон Т. М. Особливості провадження в адміністративному судочинстві 

України за відсутності сторін та третіх осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Савон Тетяна Миколаївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2014. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2014-1598 А] 

 УДК 342.9(477) 

2217. Ситник Ю. М. Конституційне право громадян України на свободу 

об'єднання в політичні партії та його забезпечення в Україні : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. 



   

 
64 

право" / Ситник Юлія Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0941 А] 

 УДК 342.7(477) 

2218. Стрільчук В. А. Строки в конституційному праві України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Стрільчук Віталій Ананійович ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

140 пр. — [2014-1263 А] УДК 342.4 

2219. Терещенко А. Л. Адміністративно-правовий захист осіб з особливими 

потребами у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Терещенко Андрій Леонідович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

"Україна". — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-0515 А] 

 УДК 342.951:378-056.26](477) 

2220. Ткаченко В. В. Адаптація інформаційного законодавства України до 

міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ткаченко Віта Віталіївна ; Каб. 

міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1112 А] 

 УДК 342.95:004](477) 

2221. Ткачова Т. М. Організаційно-правові засади провадження за звернення-

ми громадян в органах внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Ткачова Тетяна Миколаївна ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1752 А] 

 УДК 342.9:351.74](477) 

2222. Чмелюк В. В. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності 

місцевих органів виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Чмелюк Василь Васильович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1275 А] 

 УДК 342.6(477) 

2223. Шелевер Н. В. Поняття та види імунітету в конституційному праві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Шелевер Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1036 А] 

 УДК 342. 5(477) 

2224. Юрченко В. П. Правові засади віднесення публічно-правових спорів до 

адміністративної юрисдикції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.]12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Юр-

ченко Валентина Петрівна ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [Донец. юрид. ін-т М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1760 А] 

 УДК 342.95 
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343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

2225. 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. діяльність" / Басиста Ірина Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпро-

петров. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2014. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 29—36 (74 назви). — 100 пр. — [2014-1624 А] 

 УДК 343.132 

2226. Ігнатов О. М. Теоретичні та прикладні проблеми протидії загально-

кримінальній насильницькій злочинності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Ігнатов Олександр Миколайович ; М-во внутр. справ України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 

(50 назв). — 100 пр. — [2014-1465 А] 

 УДК 343.9(477) 

2227. Марисюк К. Б. Кримінально-правова політика у сфері майнових пока-

рань в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Марисюк Костян-

тин Богданович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Харків, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 27—33 (63 назви). — 100 пр. — [2014-1477 А] 

 УДК 343.27(477) 

2228. Мотлях О. І. Інструментальна діагностика достовірності вербальної ін-

формації та використання її результатів у кримінальному провадженні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кри-

міналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльності" / Мотлях Олександр 

Іванович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Нац. авіац. ун-т]. — 

Київ, 2014. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29. — 100 пр. — [2014-1226 А] 

 УДК 343.983.2:343.13 

2229. Назаренко Д. О. Фонові для злочинності явища: феномен, детермінація 

та протидія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Назаренко Дмит-

ро Олександрович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 

Харків, 2014. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (31 назва). — 100 пр. — [2014-1484 А] 

 УДК 343.9 

2230. Філонов О. В. Історико-правові основи діяльності поліції, жандармерії 

та спеціальних служб Російської імперії на території України по боротьбі з терориз-

мом (ХІХ — поч. 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" / 

Філонов Олександр Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 

[Донец. юрид. ін-т МВС України]. — Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38. — 

100 пр. — [2014-0525 А] 

 УДК 343.326(477)"18/19" 

2231. Яковець І. С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу вико-

нання кримінальних покарань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Яковець Ірина Станіславівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. 
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справ, [НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, Нац. акад. прав. 

наук України]. — Харків, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (39 назв). — 100 пр. 

— [2014-1040 А] 

 УДК 343.8 

На ступінь кандидата 

2232. Андрєєв А. В. Форми реалізації кримінальної відповідальності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Андрєєв Андрій Васильович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1282 А] 

 УДК 343.222 

2233. Антощук А. О. Початковий етап розслідування вбивства матір'ю своєї 

новонародженої дитини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльності" / Антощук Андрій Олександрович ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-1442 А] 

 УДК 343.622:343.914 

2234. Безрукава А. Ф. Домашній арешт в системі запобіжних заходів у кри-

мінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльності" / Безрукава Альона Федорівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпро-

петров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0370 А] 

 УДК 343.126(477) 

2235. Бондаренко Я. С. Касаційна перевірка судових рішень, прийнятих під 

час досудового розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльності" / Бондаренко Ярослава Сергіївна ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 

100 пр. — [2014-1170 А] 

 УДК 343.155 

2236. Ботвінов Р. Г. Кримінальна процесуальна компетенція керівника органу 

досудового розслідування : (за матеріалами діяльності слідчих підрозд. органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податк. законодавства) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кри-

міналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльності" / Ботвінов Ростислав 

Геннадійович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. — Донецьк, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0779 А] 

 УДК 343.164:343.132 

2237. Бражник Ю. Ю. Стадії кримінального процесу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кри-

міналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльності" / Бражник Юрій Юрійо-

вич ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-1524 А] 

 УДК 343.1 

2238. Бутенко С. Ю. Імплементація рішень Європейського суду з прав людини 

у кримінальне процесуальне законодавство України у частині регламентації досудо-
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вого розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльності" / Бутенко Світлана Юріївна ; М-во внутр. справ України, Донец. 

юрид. ін-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-0226 А] 

 УДК 343.13(477):341.645.5 

2239. Гладкова Є. О. Кримінологічний аналіз і запобігання насильницьким 

злочинам проти працівників органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Гладкова Євгенія Олексіївна ; М-во внутр. справ 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-1455 А] 

 УДК 343.9(477) 

2240. Горбачов Д. М. Співучасть у злочинах із спеціальним суб'єктом : (на 

прикладі злочинів у сфері служб. діяльності та проф. діяльності, пов'язаної з надан-

ням публіч. послуг) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Горбачов 

Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 

[Київ. ун-т права]. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. 

— [2014-0392 А] 

 УДК 343.237 

2241. Дехтяр О. Г. Засада безпосередності дослідження показань, речей і до-

кументів та її реалізація у кримінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльності" / Дехтяр Оксана Григорівна ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-1406 А] 

 УДК 343.12/.14 

2242. Динту В. А. Обстановка злочину як елемент криміналістичної характе-

ристики злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльності" / Динту Валерія Аркадіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0254 А] 

 УДК 343.985 

2243. Єрєгян А. Р. Поняття злочину та покарання в джерелах права Київської 

Русі (ІХ—ХІІ ст.): загальнотеоретичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Єрєгян Анаіда Робертівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку 

людини "Україна", [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. 

справ України]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-1707 А] 

 УДК 343.22/.23(477)"8/11" 

2244. Жданова І. Є. Фізичний або психічний примус як обставина, що виклю-

чає злочинність діяння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Жданова 

Інна Євгенівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1187 А] 

 УДК 343.23 
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2245. Жупіна О. С. Розслідування насильницьких злочинів, вчинених праців-

никами органів внутрішніх справ під час виконання службових обов'язків : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльності" / Жупіна Олександр 

Сергійович ; Акад. адвокатури України, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2014. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0836 А] 

 УДК 343.6:351.741 

2246. Захарчук В. М. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне 

будівництво за кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Захарчук Віктор Миколайович ; М-во внутр. справ України, Львів. 

держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-1147 А] УДК 343.77(477) 

2247. Коваль О. М. Право особи на виправдання 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. діяльності" / 

Коваль Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2014-1200 А] 
 УДК 343.154(477) 

2248. Колінько О. О. Віктимологічна характеристика доведення до само-

губства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Колінько Олена Олек-
сандрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0985 А] 

 УДК 343.6:343.988 

2249. Колодін Д. О. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію підсумків 

голосування на виборах та референдумі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Колодін Денис Олексійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0288 А] 

 УДК 343.222.4:343.415](477) 
2250. Коротюк О. В. Нотаріус як спеціальний суб'єкт злочину : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Коротюк Оксана Вікторівна ; Акад. адвокатури 

України. — Київ, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0856 А] 

 УДК 343.237:347.961.1 
2251. Курилюк Ю. Б. Кримінальна відповідальність за порушення правил 

несення прикордонної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Курилюк Юрій Богданович ; Класич. приват. ун-т, [Вищ. навч. закл. "Нац. акад. 
упр."]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 120 пр. — 

[2014-1207 А] 

 УДК 343.34:344.13(477) 

2252. Максимов В. І. Використання конфіденційного співробітника у кри-
мінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Максимов Вадим Іванович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку 

людини "Україна". — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2014-1728 А] УДК 343.131 
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2253. Мала О. Р. Цивільний позов прокурора у кримінальному провадженні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльності" / Мала 

Ольга Романівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0455 А] 

 УДК 343.13:343.123 

2254. Мартюк А. С. Історико-правові засади декабристського руху в Україні у 

першій половині ХІХ 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" / Мартюк Аліна Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-0142 А] 

 УДК 343.24(477)"18" 

2255. Меркулов С. М. Обвинувачення у кримінальному судочинстві України в 

контексті європейських стандартів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльності" / Меркулов Сергій Миколайович ; М-во внутр. справ 

України, Донец. юрид. ін-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-0144 А] 

 УДК 343.133(477) 

2256. Міщенко М. О. Кримінально-правова охорона культурних цінностей в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Міщенко Марина Олек-

сіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2014-0465 А] 

 УДК 343.3/.7(477) 

2257. Олашин М. М. Кримінально-правова протидія неналежному виконанню 

обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Олашин Марина Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-0475 А] 

 УДК 343.623 

2258. Островський О. С. Кримінальна відповідальність за порушення права 

людини на свободу віросповідання за кримінальним правом України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Островський Олександр Станіславович ; М-во 

внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2014. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1371 А] 

 УДК 343.42(477) 

2259. Перепелиця Д. І. Призонізація в механізмі криміногенної детермінації: 

характеристика та протидія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Перепелиця Дмитро Іванович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ. — Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2014-1003 А] 

 УДК 343.97 
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2260. Пилипенко Д. О. Потерпілий як суб'єкт реалізації функції обвинувачен-

ня 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. діяльність" / Пилипенко Дмитро Олексійович ; М-во внутр. справ 

України, Донец. юрид. ін-т. — Донецьк, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2014-1006 А] 

 УДК 343.122(477) 

2261. Полтава К. О. Кримінологічна характеристика та запобігання авто-

транспортним злочинам, що пов'язані із загибеллю людей або із тяжким тілесним 
ушкодженням, в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Полтава 

Катерина Олександрівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочин-

ності ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого"]. — Харків, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2014-1738 А] 

 УДК 343.9:343.346.5](477) 

2262. Полянська Г. С. Криміналістична діагностика та її значення у розкритті 

та розслідуванні злочинів : (теорет. та праксеол. аспект) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Полянська Ганна Сергіївна ; М-во 

внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. — Донецьк, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1739 А] 
 УДК 343.985:340.64 

2263. Притула В. В. Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство 

щодо державного чи громадського діяча : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Притула Володимир Васильович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. — Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-1495 А] 

 УДК 343.72(477) 

2264. Пшенічко С. О. Повноваження слідчого судді з розгляду та вирішення 
скарг у досудовому провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльності" / Пшенічко Станіслав Олексійович ; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-1384 А] 
 УДК 343.13:343.18](477) 

2265. Саінчин С. О. Досудове розслідування умисного вбивства малолітньої 

дитини: організація і тактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльності" / Саінчин Сергій Олександрович ; Класич. приват. ун-т. — За-

поріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 150 пр. — [2014-1387 А] 

 УДК 343.985:343.622 

2266. Самарай Л. В. Кримінологічні засади запобігання кримінальній агресії в 
сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Самарай Людмила Вік-

торівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 14 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0157 А] 

 УДК 343.971 
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2267. Скрекля Л. І. Жорстокість як наскрізне кримінально-правове поняття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Скрекля Леся Іванівна ; М-во внутр. 

справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1258 А] 

 УДК 343.6(477) 

2268. Снісаренко К. С. Кримінологічний аналіз і запобігання організації за-

няття проституцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Снісарен-

ко Крістіна Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 

Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-1501 А] 

 УДК 343.97 

2269. Степаненко Д. Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та криміно-

логія; кримін.-виконав. право" / Степаненко Дмитро Юрійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, МВС 

України]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-1393 А] 

 УДК 343.359.2(477) 

2270. Тимчишин Д. М. Використання науково-технічних засобів у розсліду-

ванні вбивств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльності" / Тимчишин Дмитро Михайлович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-1506 А] 

 УДК 343.98:343.344 

2271. Топчій В. В. Розслідування злочинів проти трудових прав : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльності" / Топчій Віталій Ва-

сильович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2014. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1434 А] 

 УДК 343.98:349.2 

2272. Усов Д. С. Кримінально-правова характеристика розголошення держав-

ної таємниці : (ст. 328 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-

во" / Усов Дмитро Сергійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ. — Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-1017 А] 

 УДК 343.32(477) 

2273. Щербина О. В. Режим виконання і відбування покарань у виправних 

установах Державної пенітенціарної служби України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Щербина Олександр Вікторович ; М-во внутр. справ 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ]. — 

Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1039 А] 

 УДК 343.82(477) 
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344 Особливі види кримінального права. Військове,  

військово-морське, військово-повітряне право 

На ступінь кандидата 

2274. Ковалевська Є. С. Кримінально-правова охорона військового майна за 

статтями 411 та 412 Кримінального кодексу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Ковалевська Євгенія Сергіївна ; Класич. приват. ун-т, 

[Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр."]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 150 пр. — [2014-1197 А] 

 УДК 344.1(477) 

346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь доктора 

2275. Деревянко Б. В. Правове регулювання господарської діяльності нав-

чальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Деревянко Богдан Володими-

рович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — Київ, 

2014. — 32 с. — Бібліогр.: с. 23—30 та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2014-1054 А] 

 УДК 346.7:37.091 

2276. Пацурія Н. Б. Теоретичні проблеми страхових правовідносин : (госп.-

прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Пацурія Ніно Бондовна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 29 с. — Бібліогр.: с. 23—27. — 

[2014-0709 А] 

 УДК 346.12:368 

2277. Шуба Б. В. Теоретико-правові засади вдосконалення господарського 

управління корпоративними відносинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Шуба Борис Во-

лодимирович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2014. — 32 с. — Бібліогр.: 

с. 28—30 (27 назв). — 100 пр. — [2014-1519 А] 

 УДК 346.5 

2278. Юлдашев С. О. Теоретико-правові засади застосування альтернативних 

методів захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-

процесуал. право" / Юлдашев Сергій Олексійович ; Нац. акад. прав. наук України, 

НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2014. — 28 с. — 

Бібліогр.: с. 22—25 (32 назви). — 120 пр. — [2014-0548 А] 

 УДК 346.9:347.218.1 

На ступінь кандидата 

2279. Дутчак В. Ф. Правове регулювання здійснення господарської діяльності 

на території Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Дутчак Віра 

Федорівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-1461 А] 

 УДК 346.57:621.039.586(477.41-21) 
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2280. Коломієць-Людвіг Є. П. Правове регулювання злиття та поглинання 

суб'єктів господарювання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Коломієць-Людвіг 

Євгенія Павлівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і під-

приємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

150 пр. — [2014-0431 А] 

 УДК 346.546.7(477) 

2281. Мороз Л. Я. Правові основи діяльності товарних бірж : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-

процесуал. право" / Мороз Любов Ярославівна ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. 

— Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0704 А] 

 УДК 346.544.6:347.731.1 

2282. Олефір А. О. Господарсько-правове забезпечення державних закупівель 

у сфері охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Олефір Андрій Олександро-

вич ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Харків, 2014. — 

27 с. — Бібліогр.: с. 17—24. — 100 пр. — [2014-0898 А] 

 УДК 346.12:[35.073.53:614 

2283. Щокін Р. Г. Правове регулювання інтелектуальної власності у госпо-

дарській системі розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Щокін Ростислав 

Гергійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1554 А] 

 УДК 346.5:347.211](477) 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

2284. Сущ О. П. Правове регулювання корпоративного інвестування: цивіль-

но-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Сущ Олена Петрівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприєм-

ництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — 

[2014-1264 А] 

 УДК 347.191 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь доктора 

2285. Кармаза О. О. Концепції охорони та захисту житлових прав у циві-

лістичному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Кармаза Олександра Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2014-1534 А] 

 УДК 347.254 
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На ступінь кандидата 

2286. Блошко В. В. Право приватної власності на квартиру у багатоквартир-

ному будинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Блошко Вікторія Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [Харків. 

нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Харків, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 130 пр. — [2014-1634 А] 

 УДК 347.218.3 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

2287. Гнатів О. М. Правовий режим пайових цінних паперів: цивілістичний 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гнатів Оксана 

Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-1047 А] 

 УДК 347.457 

2288. Кетрарь А. А. Зобов'язання в авторському праві : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; 

сімейне право; міжнар. приват. право" / Кетрарь Анна Андріївна ; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — 

[2014-0421 А] 

 УДК 347.4/.5(477) 

2289. Оприско М. В. Договори про відчуження корпоративних прав : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Оприско Микола Васильович ; 

М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. 

— [2014-0477 А] 

 УДК 347.440(477) 

2290. Суха Ю. С. Цивільно-правові договори у сфері професійного спорту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Юлія Сергіївна Суха ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-1550 А] 

 УДК 347.44:796.071 

2291. Таран О. С. Багатосторонні договори в цивільному праві України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Таран Ольга Сергіївна ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, 

[ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 150 пр. — [2014-0511 А] 

 УДК 347.440.16(477) 

2292. Тарасенко Л. Л. Договори у сфері оренди транспортних засобів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Тарасенко Леонід Леонідо-
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вич ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0512 А] 

 УДК 347.453.6(477) 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право.  

Зобов'язання за законом 

На ступінь кандидата 

2293. Ткач І. В. Держава Україна як суб'єкт недоговірних зобов'язань : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Ткач Ігор Васильович ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. 

— Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2014-0953 А] 

 УДК 347.5(477) 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

2294. Коренга Ю. В. Договір сурогатного материнства в сімейному праві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Коренга Юлія 

Володимирівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 150 пр. — [2014-1202 А] 

 УДК 347.6:618.177-089.888.11](477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

2295. Ніщимна С. О. Принципи публічної фінансової діяльності в бюджетній 

сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ніщимна Світлана 

Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 39 с. — Бібліогр.: 

с. 30—35 (39 назв). — 100 пр. — [2014-1233 А] 

 УДК 347.73 

2296. Оніщик Ю. В. Правове регулювання митних відносин в Україні та в 

країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Оніщик Юрій Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — Київ, 2014. — 44 с. — Бібліогр.: 

с. 37—41 (45 назв). — 100 пр. — [2014-0315 А] УДК 347.73 

На ступінь кандидата 

2297. Алексійчук К. О. Фінансово-правові засади гарантування банківських 

вкладів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Алексійчук Катери-

на Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ 

України]. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-0202 А] 

 УДК 347.73(477) 
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2298. Білецька Г. М. Правове регулювання плати за землю в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Білецька Ганна Миколаївна ; Нац. ун-т держ. 

податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-1291 А] 

 УДК 347.73:332.334.2 

2299. Бойко Н. М. Правове регулювання договору позички : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. про-

цес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Бойко Наталія Михайлівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Київ, 

2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-1293 А] 

 УДК 347.735 

2300. Браславський Р. Г. Правове регулювання процедур виконання податко-

вого обов'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Браславський Рус-

лан Георгійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т держ. податк. 

служби України, М-во доходів і зборів України]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1644 А] 

 УДК 347.73:336.22 

2301. Дмитриченко Г. М. Правовий режим географічного зазначення в 

Україні як об'єкта промислової власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Дмитриченко Галина Миколаївна ; Ін-т законодавства Вер-

ховної Ради України. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-1704 А] 

 УДК 347.77(477) 

2302. Кріцак Ю. О. Здійснення суб'єктивного авторського права на літератур-

ний твір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кріцак Юрій 

Остапович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

150 пр. — [2014-1204 А] 

 УДК 347.781.5 

2303. Лакушева Є. В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лакушева Євгенія Володимирівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т держ. податк. служби України, М-во 

доходів і зборів України]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-1209 А] 

 УДК 347.73:336.22](477) 

2304. Мазіна О. О. Контрафакція як дії, що порушують авторські права : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Мазіна Олена Олександрівна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-1415 А] 

 УДК 347.77 

2305. Маринчак Н. Є. Забезпечувальні заходи в податковому праві : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 
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процес; фінанс. право; інформ. право" / Маринчак Нінель Євгенівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т держ. податк. служби України, М-во доходів і зборів 

України]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-1363 А] 

 УДК 347.73:336.22](477) 

2306. Плотнікова М. В. Правові акти Національного банку України як засіб 

державного регулювання діяльності банків в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Плотнікова Марія Володимирівна ; НАН України, Ін-т дер-

жави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 150 пр. — [2014-1104 А] 

 УДК 347.734(477) 

2307. Самофал М. М. Цивільно-правове регулювання надання медичних по-

слуг дітям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Самофал Ма-

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

2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1071 А] 

 УДК 347.754:614.253.83-053.2 

2308. Собчук Ю. Г. Організаційно-правові засади регулювання відносин не-

платоспроможності банків в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Собчук Юлія Геннадіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 

— Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0636 А] 

 УДК 347.736:336.71(477) 

2309. Фрич Р. І. Бюджетні установи як суб'єкти фінансового права України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Фрич Роман Іванович ; Класич. при-

ват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-0739 А] 

 УДК 347.73:336.14](477) 

2310. Чернадчук О. В. Бюджетне законодавство України: стан та напрями 

вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Чернадчук Олек-

сандр Вікторович ; Класич. приват. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-0747 А] 

 УДК 347.73:336.14](477) 

2311. Шухнін А. С. Правове регулювання фінансової діяльності органів місце-

вого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Шухнін Антон Сергійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0756 А] 

 УДК 347.73:352](477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

2312. Батрин О. В. Право апеляційного оскарження рішення в цивільному су-

дочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
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Батрин Олеся Василівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 

[Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0368 А] 

 УДК 347.956(477) 

2313. Богатир В. В. Правові засади організації та діяльності комерційних судів 

Таврійської губернії (1819—1898 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Богатир Володимир Вікторович ; Ін-т законодавства Верховної Ради 

України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 

[2014-0771 А] 

 УДК 347.999(477.75)"1819/1898" 

2314. Василова-Карвацька О. В. Прокурорський нагляд за додержанням за-

конів про охорону здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Василова-Карвацька 

Оксана Василівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2014-1401 А] 

 УДК 347.963:614 

2315. Гетманцев М. О. Речові докази в цивільному процесі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. про-

цес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гетманцев Максим Олександрович ; 

Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бур-

чака. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — [2014-1176 А] 

 УДК 347.94 

2316. Горбань Н. С. Принципи нотаріального процесу 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" / Горбань Наталія Сергіївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-0391 А] 

 УДК 347.961(477) 

2317. Дудченко О. Ю. Правовий статус осіб, які займають адміністративні по-

сади в судовій системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Дудченко Олек-

сандр Юрійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Харків, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0260 А] 

 УДК 347.962(477) 

2318. Зеленяк Е. С. Інститут оцінки доказів у цивільному процесі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Зеленяк Едуард Степанович ; Ін-т дер-

жави і права ім. В. М. Корецького НАН України, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. 

нац. ун-т"]. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2014-0412 А] УДК 347.91(477) 

2319. Іванова С. М. Визнання недійсним правочину як спосіб захисту цивіль-

них прав та інтересів за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Іванова Світлана Миколаївна ; Нац. акад. прав. наук 

України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 150 пр. — [2014-0840 А] 

 УДК 347.933(477) 
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2320. Коротких А. Ю. Адміністративно-юрисдикційна діяльність адміністра-

тивного суду в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Коротких 

Андрій Юрійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Дніпропетров. держ. ун-т 

внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-1059 А] 

 УДК 347.998.85(477) 

2321. Косенко М. С. Організаційно-правові засади діяльності кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Косенко Ми-

хайло Сергійович ; Акад. адвокатури України. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0685 А] 

 УДК 347.965 

2322. Мельник О. Г. Теоретичні засади правовідносин в сфері реалізації су-

дової влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Мельник 

Олеся Григорівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Запоріз. нац. ун-т]. 

— Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1099 А] 

 УДК 347.97/.99 

2323. Польовий О. Л. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суд-

дів до юридичної відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Польовий 

Олександр Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1379 А] 

 УДК 347.962.6(477) 

2324. Ратушна Б. П. Належне доказування у судовому правозастосуванні 

України в світлі практики Європейського суду з прав людини : (загальнотеорет. до-

слідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Ратушна Богдана 

Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1743 А] 

 УДК 347.94:342.7 

2325. Садикова Я. М. Предмет доказування у справах про захист авторських 

та суміжних прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Сади-

кова Яна Михайлівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Харків. нац. ун-т 

внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-0936 А] 

 УДК 347.949 

2326. Стоян В. О. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають з 

нотаріальних правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Стоян Валентина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 150 пр. — [2014-0951 А] 

 УДК 347.91/.95:347.961 

2327. Шевченко Ю. В. Діяльність прокурора із забезпечення додержання 

законів щодо надання та ефективного використання земель : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура 
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та адвокатура" / Шевченко Юрій Вікторович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

120 пр. — [2014-1440 А] УДК 347.963 

2328. Яценко Н. Г. Правовий статус суду в цивільному процесі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Яценко Ніна Григорівна ; Ін-т зако-

нодавства Верховної Ради України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1079 А] 

 УДК 347.98 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 

2329. Аргунова А. М. Правове регулювання трудових відносин посадових осіб 

органів доходів і зборів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Аргунова Анна Михайлівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. 

наук України]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-1443 А] 

 УДК 349.22 

2330. Богдан І. А. Правове забезпечення реалізації працівником права на 

творчість : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Богдан Ірина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-0376 А] 

 УДК 349.2:331.102.312 

2331. Гаєвая О. В. Державне регулювання оплати праці : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. за-

безп." / Гаєвая Олександра Валентинівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1677 А] 

 УДК 349.232:331.2 

2332. Кримчак С. О. Державні органи як суб'єкти трудового права : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право 

соц. забезп." / Кримчак Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2014-0440 А] 

 УДК 349.2:342.2 

2333. Морозов С. В. Правове забезпечення участі працівників в управлінні 

підприємствами, установами, організаціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Морозов 

Станіслав Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0466 А] 

 УДК 349.2(477) 

2334. Плєсньов К. М. Невідповідність працівника займаній посаді або вико-

нуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. пра-

во; право соц. забезп." / Плєсньов Костянтин Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка, [НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України]. 

— Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1494 А] 

 УДК 349.23 
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2335. Чернота С. В. Дисципліна праці суддів та правові засоби її забезпечен-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Чернота Сергій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-1511 А] 

 УДК 349.22 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

2336. Гурик А. Ю. Зміст пенсійних правовідносин державних службовців : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; 

право соц. забезп." / Гурик Артем Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1457 А] 

 УДК 349.3:35.087.43 

2337. Дідиченко М. А. Правове регулювання соціального забезпечення суд-

дів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Дідиченко Марина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-0401 А] УДК 349.3:347.962](477) 

2338. Лупина О. М. Правове регулювання соціального забезпечення у зв'язку 

із хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Лупина Олександр Миколайович ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. 

— [2014-1476 А] 

 УДК 349.3:364.4:616-036.86 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

2339. Мачуська І. Б. Адміністративно-правові засади діяльності органів пуб-

лічної влади у сфері земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Мачуська Ірина Борисівна ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 130 пр. — [2014-0582 А] 

 УДК 349.414(477) 

2340. Місінкевич А. Л. Правове забезпечення рекультивації земель в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. 

право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Місінкевич Анна Леонідів-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(16 назв) та в підрядк. прим. — 180 пр. — [2014-0628 А] 

 УДК 349.4(477) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього  

середовища. Екологічне право 

На ступінь кандидата 

2341. Дивоняк І. Я. Правовий режим використання та охорони земель енерге-

тики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 
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"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Дивоняк Ірина 

Ярославівна ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-0973 А] 

 УДК 349.6:349.41 

2342. Ніжніченко О. А. Правове регулювання екологічного стимулювання в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Ніжніченко Ольга 

Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0997 А] 

 УДК 349.6(477) 

35 Державне адміністративне управління. Уряд.  

Військова 

На ступінь доктора 

2343. Пантелейчук І. В. Теоретико-методологічні засади формування пози-

тивного іміджу органів державної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Пантелейчук 

Ірина Вікторівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (46 назв). — 100 пр. — [2014-0587 А] 

 УДК 35.08:17.022.1 

На ступінь кандидата 

2344. Григорчак І. М. Взаємодія політичної та адміністративної еліт в умовах 

демократичного врядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Григорчак Ігор 

Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0395 А] 

 УДК 35:321.7]:323.39 

2345. Стельмащук Л. С. Організаційно-правові засади відкритості державної 

служби в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Стельмащук 

Лариса Степанівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. 

регіон. ін-т держ. упр., [Львів. регіон. ін-т держ. упр.]. — Дніпропетровськ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — [2014-0638 А] 

 УДК 35.08(477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

2346. Анпілогова Ж. Д. Модернізація системи державного регулювання про-

мислового розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Анпілогова Жанна Дмитрівна ; 

Нац. ун-т водних госп-ва та природокористування, [Акад. муніцип. упр.]. — Рівне, 

2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (44 назви). — 100 пр. — [2014-1441 А] 

 УДК 351.824(477) 

2347. Коваль Г. В. Розвиток механізмів формування та реалізації державної 

молодіжної політики України на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ко-
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валь Ганна Володимирівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 

2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (36 назв). — 100 пр. — [2014-0284 А] 

 УДК 351:316.346.32-053.6](477) 

2348. Кривачук Л. Ф. Формування та реалізація державної політики у сфері 

охорони дитинства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кривачук Людмила Федорівна ; 

Донец. держ. ун-т упр., [Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Пре-

зидентові України]. — Донецьк, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(48 назв). — 100 пр. — [2014-1471 А] 

 УДК 351:343.211.3-053.2](477) 

2349. Кузьменко С. Г. Механізми державного регулювання системи соціаль-

ного захисту населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 

упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кузьменко Сергій Георгійович ; Донец. 

держ. ун-т упр., [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Донецьк, 2014. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (37 назв). — 100 пр. — [2014-1411 А] 

 УДК 351.84:364 

2350. Новак-Каляєва Л. М. Права людини як теоретико-методологічна основа 

державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Новак-Каляєва Лариса Мико-

лаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, [Львів. регіон. ін-т держ. 

упр.]. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (38 назв). — 100 пр. — [2014-0586 А] 

 УДК 351.87:342.7](477) 

2351. Стрельцов В. Ю. Ціннісна доктрина державного управління європей-

ськими інтеграційними процесами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Стрельцов Воло-

димир Юрійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (50 назв). — 100 пр. — [2014-1015 А] 

 УДК 354(477):339.92(4) 

На ступінь кандидата 

2352. Барабаш О. В. Адміністративно-правове регулювання при забезпеченні 

громадської безпеки у надзвичайних ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; ін-

форм. право" / Барабаш Олександр Володимирович ; Відкритий міжнар. ун-т розвит-

ку людини "Україна". — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-0366 А] 

 УДК 351.862.4 

2353. Безбах Н. В. Формування державно-приватних партнерських відносин у 

сфері страхових послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Безбах Наталія Володимирів-

на ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0214 А] 

 УДК 351.72:368 

2354. Бесчастна Т. Г. Антикризові засади державного регулювання ринку пра-

ці в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бесчастна Тетяна Георгіївна ; Донец. держ. ун-т 

упр. — Донецьк, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-0606 А] 

 УДК 351.82:331.5 
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2355. Брагінський В. В. Державне управління транзитним потенціалом Ук-

раїни в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Брагінський Віктор Володими-

рович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0223 А] 

 УДК 351.82:339.565 

2356. Величко Л. А. Механізми державного регулювання розвитку системи 

пенсійного забезпечення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Величко Людмила Ана-

толіївна ; Нац. ун-т водних госп-ва та природокористування, [Акад. муніцип. упр.]. 

— Рівне, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1452 А] 

 УДК 351.84:364.35 

2357. Гаряча Ю. П. Механізми державного управління адаптацією національ-

ного законодавства до надбань Спільноти : (acquis communautaire) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Гаряча Юлія Петрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, [Нац. 

ін-т стратег. дослідж.]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-1679 А] 

 УДК 351.87(477) 

2358. Гордєєв О. К. Механізми забезпечення сталого розвитку територіальної 

громади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.04 "Місц. самоврядування" / Гордєєв Олег Костянтинович ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0662 А] 

 УДК 352.075.1 

2359. Григоренко І. А. Правоохоронна діяльність в Україні та Німеччині : 

(порівнял.-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" / Григоренко Ірина Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-0810 А] 

 УДК 351.74.05(477+430) 

2360. Дорош Т. Л. Державне управління музичною освітою в контексті гу-

манізації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Дорош Тетяна Леонідівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 

2014. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0563 А] 

 УДК 351.85:78.05 

2361. Дученко Г. В. Державне регулювання податку на майно: організаційно-

правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дученко Ганна Вікторівна ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0564 А] 

 УДК 351.72:336.226.2 

2362. Жмудський Р. С. Механізми забезпечення політичної відповідальності в 

державному управлінні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
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з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Жмудський Руслан Сергійо-

вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1056 А] 

 УДК 351.086-029:32 

2363. Інковська Ю. М. Державна політика брендингу територій: механізм 

формування та реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Інковська Юлія Миколаївна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — 

[2014-0417 А] УДК 351.858 

2364. Калина М. С. Особливості та напрями оптимізації державної євроінтег-

раційної політики України в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Ка-

лина Марина Сергіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0571 А] 

 УДК 351:339.924](477) 

2365. Корчміт О. Ю. Державне регулювання збалансованого розвитку сфери 

комунальних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Корчміт Олексій Юрійович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр., [Акад. 

муніцип. упр.]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-1060 А] 

 УДК 351.778.5 

2366. Кудрявцева О. В. Формування моделі державного регулювання забезпе-

чення економічної безпеки транспорту в Україні : (на прикладі автомоб. галузі) : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Кудрявцева Оксана Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1473 А] 

 УДК 351.82:629.33](477) 

2367. Кузьмінський П. Й. Механізми державного управління системою роз-

витку та реформування медсестринства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кузьмін-

ський Павло Йосифович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1412 А] 

 УДК 351.773:616-083 

2368. Кушнір В. О. Державне управління системою зв'язків із громадськістю 

правоохоронних органів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кушнір Вікторія Олек-

сандрівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0867 А] 

 УДК 351.759(477) 

2369. Ліфанова Є. О. Формування та розвиток іміджу міст органами місцевого 

самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Ліфанова Євгенія Олександрівна ; Дніпро-

петров. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 150 пр. — 

[2014-0692 А] УДК 352.075:17.022.1 
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2370. Мамай К. В. Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження та 

припинення групових порушень громадського порядку та масових безпорядків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Мамай Катерина Володимирівна ; 

Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Нац. акад. внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-0457 А] 

 УДК 351.741:343.352 

2371. Надежденко А. О. Механізми державного управління реалізацією еко-

логічної політики сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Надежденко Аліна 

Олексіївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0891 А] 

 УДК 351:502/504 

2372. Ничта Н. Л. Психологічний ресурс оптимізації взаємодії місцевих 

органів виконавчої влади з громадськістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ничта Наталія 

Любомирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т 

держ. упр. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 130 пр. — [2014-0895 А] 

 УДК 352.07:316.653 

2373. Пахомова О. М. Механізми впливу органів місцевого самоврядування на 

формування соціальності неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Пахомова Олена 

Михайлівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. 

ін-т держ. упр., [Харків. регіон. ін-т держ. упр.]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1375 А] 

 УДК 352.07:316.61-053.6 

2374. Підкуйко О. О. Особливості розвитку територіальних громад в аграрно-

промислових регіонах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Підкуйко Олександр Олександ-

рович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0322 А] 

 УДК 352.07:332.122:338.436](477) 

2375. Плинокос Д. Д. Державне регулювання експорту освітніх послуг вищи-

ми навчальними закладами України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Плинокос Дмитро 

Дмитрович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-0713 А] 

 УДК 351.851:378.014(477) 

2376. Русул Л. В. Регуляторна політика на ринку страхових послуг України : 

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

фінанси і кредит" / Русул Любов Василівна ; Чернігів. держ. ін-т економіки і упр., 

[Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т]. — Чернігів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (23 назви). — 140 пр. — [2014-0933 А] 

 УДК 351.84:368](477) 

2377. Сидоренко Н. О. Органи місцевого самоврядування України як суб'єкти 

міжнародного співробітництва в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. само-
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врядування" / Сидоренко Наталя Олегівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр., [Харків. регіон. ін-т держ. упр.]. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 150 пр. — 

[2014-1252 А] 

 УДК 352(477):351.88(4) 

2378. Скиба Т. Ю. Розвиток механізмів державного управління вищою 

освітою України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Скиба Тетяна Юріївна ; Чорномор. держ. 

ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-0346 А] 

 УДК 351.851:378(477) 

2379. Соболь В. А. Звернення громадян як механізм взаємодії держави та сус-

пільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Соболь Валерій Анатолійович ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-1430 А] 

 УДК 351:323.21 

2380. Стаднік В. М. Інститут самоврядування у формі автономії: порівняльний 

аналіз європейського досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Стаднік Віталій Михайлович ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — 

Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0637 А] 

 УДК 353.1(4) 

2381. Фесак С. А. Державне регулювання розвитку ринку нерухомості в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Фесак Сергій Анатолійович ; Класич. приват. ун-т. 

— Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-1270 А] УДК 351.82:351.778.56 

2382. Фурман І. Г. Правові засади реалізації права громадськості на доступ до 

публічної інформації про діяльність Служби безпеки України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Фурман Ігор Григорович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. 

— Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0529 А] 

 УДК 351.746.1(477) 

2383. Хомич Л. В. Теоретичні основи реформування місцевих органів держав-

ної виконавчої влади в контексті адміністративної реформи в Україні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія 

держ. упр." / Хомич Людмила Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-1025 А] 

 УДК 352.07-048.78(477) 

2384. Чижова С. М. Управління людськими ресурсами в органах місцевого 

самоврядування на рівні міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Чижова Світлана Миколаївна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр., 

[Одес. регіон. ін-т держ. упр.]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2014-1755 А] 

 УДК 352.075.8 
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36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення.  

Соціальний захист 

На ступінь кандидата 

2385. Малецька О. О. Забезпечення фінансової стійкості Пенсійного фонду 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Малецька Олеся Олександрівна ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — Київ, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-0879 А] 

 УДК 364.35-646.2](477) 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

2386. Мезіна О. Є. Страхування авіаційних ризиків : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мезіна 

Олена Євгенівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьма-

на". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2014-0143 А] 

 УДК 368.24 

2387. Петрушка О. В. Державне пенсійне страхування в умовах реформування 

пенсійної системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Петрушка Олена Володимирівна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 130 пр. — [2014-0319 А] 

 УДК 368.914(477) 

2388. Рябоконь Н. П. Система реалізації страхових продуктів : автореф. дис. 

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

кредит" / Рябоконь Наталія Петрівна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — 

Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 

120 пр. — [2014-0716 А] 

 УДК 368.021 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

2389. Ткаченко А. В. Професійний розвиток і саморозвиток особистості в 

творчій спадщині А. С. Макаренка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ткаченко Андрій Во-

лодимирович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Пол-

тав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2014. — 44 с. — Бібліогр.: с. 34—42 

(77 назв). — 100 пр. — [2014-0954 А] 

 УДК 37.013.77/.78 

2390. Турчин Т. М. Теоретико-методичні засади модернізації початкової му-

зичної освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
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[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Турчин Тамара Миколаївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—40 (42 назви). — 100 пр. — [2014-0593 А] 

 УДК 37.016:78](477) 

2391. Фурса О. О. Тенденції розвитку дизайн-освіти в Україні (друга половина 

ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Фурса Оксана Олек-

сандрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих 

Нац. акад. пед. наук України]. — Житомир, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(54 назви). — 100 пр. — [2014-0740 А] 

 УДК 37:7.012](477)"19/20" 

На ступінь кандидата 

2392. Барабаш О. В. Розвиток неперервної освіти у Канаді : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Барабаш Олена Володимирівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2014. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1622 А] 

 УДК 37.018.4(71) 

2393. Богомолова М. Ю. Профілактика делінквентної поведінки підлітків у 

взаємодії соціальних інституцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Богомолова Марина Юріївна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", [Херсон. держ. ун-т]. — Слов'янськ (Донец. 

обл.), 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-0377 А] 

 УДК 37.013.42-053.6 

2394. Бутурліна О. В. Медіатворчість в освітньому просторі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / 

Бутурліна Оксана Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Дніпропет-

ров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-1301 А] 

 УДК 37.013.73 

2395. Винарчик М. П. Розвиток білінгвальної освіти у середніх навчальних 

закладах Франції (70-ті роки ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Винарчик Марія Петрівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 

Дрогобич (Львів. обл.), 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-1172 А] 

 УДК 37.013(44)"197/200" 

2396. Гончар І. Г. Ідеї вільного виховання у творчій спадщині Костянтина 

Миколайовича Вентцеля (1857—1947 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гончар Інна 

Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, [Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини]. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-0661 А] 

 УДК 37.013(470+571)(092) 

2397. Дельвіг Н. А. Просвітницька та педагогічна діяльність наукових това-

риств Криму (друга половина ХІХ — перша половина ХХ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Дельвіг Наталя Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Авто-
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ном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманітар. ун-т". — Ялта 

(Автоном. Республіка Крим), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-0821 А] 

 УДК 37.01:061.2](477.75)"185/195" 

2398. Другов М. С. Організаційно-педагогічна діяльність центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей і молоді з формування здорового способу життя : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Другов 

Міхаіл Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ 

(Донец. обл.), 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-0403 А] 

 УДК 37.013.42 

2399. Євтушенко Н. В. Розвиток загальнокультурної компетентності вчителів 

математики у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Євтушенко 

Наталія Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2014-0405 А] 

 УДК 37.046.011.3-051:51 

2400. Колоскова Ж. В. Розвиток музичної освіти на Єлисаветградщині (кінець 

ХІХ — перша чверть ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Колоскова Жанна 

Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кірово-

град, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0986 А] 

 УДК 37.016:78](477.65)"18/19" 

2401. Корецька Л. О. Становлення і функціонування соціальних інституцій в 

умовах освітньо-виховного простору Півдня України (друга половина ХІХ — поча-

ток ХХ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.05 "Соц. педагогіка" / Корецька Любов Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Донбас. держ. пед. ун-т", [Херсон. держ. ун-т]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0434 А] 

 УДК 37.013.42(477.7)"18/19" 

2402. Куліченко А. К. Педагогічна концепція В. Г. Кілпатрика та її вплив на 

розвиток освіти у різних країнах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Куліченко Алла Кос-

тянтинівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Класич. приват. ун-т]. — 

Дрогобич (Львів. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — 

[2014-1206 А] 

 УДК 37.013(73)(091) 

2403. Рибальченко Д. О. Управління якістю освітніх послуг у загально-

освітньому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Рибальченко Денис Олек-

сандрович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1157 А] 

 УДК 37.014.6:005.6 

2404. Теклюк Г. П. Проблеми сімейного виховання дітей підліткового віку у 

Великій Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Теклюк Ганна Петрівна ; Східноукр. нац. 



   

 
91 

ун-т ім. Володимира Даля, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — 

Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1266 А] 

 УДК 37.018.1-053.6(410) 

2405. Харлаш Л. М. Відкрита освіта у соціокультурних контекстах інфор-

маційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Харлаш Людмила Михайлівна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — 

Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1399 А] 

 УДК 37.013.73 

2406. Цимбал-Слатвінська С. В. Проблеми розумового виховання на сто-

рінках часопису "Советская педагогика" (1937—1991) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Кірово-

град, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-0534 А] 

 УДК 37(091) 

37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь кандидата 

2407. Біда А. П. Розвиток системи навчання обдарованих дітей у США : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка 

та історія педагогіки" / Біда Антоніна Петрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 

100 пр. — [2014-1127 А] 

 УДК 37.091.212.3(73) 

2408. Гергуль С. М. Проблема самоосвіти вчителя у педагогічній спадщині 

В. О. Сухомлинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гергуль Світлана Мико-

лаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2014. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1569 А] 

 УДК 37.091.12.041 

2409. Олексієнко Н. В. Становлення та розвиток освітньо-виховної роботи у 

вітчизняних дитячих оздоровчих таборах східного регіону України (друга половина 

ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Олексієнко Наталія 

Валеріївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1733 А] 

 УДК 37.091.217:379.8](477.52)"19/20" 

2410. Осадча І. В. Становлення та розвиток концепції особистості вчителя у 

вітчизняній педагогіці (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Осадча Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. 

Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманітар. ун-т", [Держ. вищ. 

навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Ялта (Автоном. Республіка Крим), 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0316 А] 

 УДК 37.091.12:005.962.131](477) 
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373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

2411. Іванюк Г. І. Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в 

Україні (друга половина 50-х — 90-ті рр. ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Іванюк Ганна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2014. 

— 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (45 назв). — 100 пр. — [2014-0981 А] 

 УДК 373.013.42.018.51(477) 

2412. Приходько В. М. Система моніторингу якості освітньої діяльності за-

гальноосвітнього навчального закладу : (методол. аспект) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / 

Приходько Валентин Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Ун-т ме-

недж. освіти ". — Київ, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (51 назва). — 

120 пр. — [2014-0330 А] 

 УДК 373.014.6:005.6]-047.36 

2413. Рассказова О. І. Теорія та практика розвитку соціальності учнів в умо-

вах інклюзивної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Рассказова Ольга Ігорівна ; Держ. закл. "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад."]. — 

Луганськ, 2014. — 44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (48 назв). — 100 пр. — 

[2014-1247 А] УДК 373.013.42-056.262 

На ступінь кандидата 

2414. Бугрій С. В. Розвиток фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл 

України в 1949—1991 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бугрій Станіслав Володими-

рович ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-

каренка]. — Полтава, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2014-1647 А] УДК 373.091:796](477)"1949/1991" 

2415. Іноземцев В. А. Заохочення і покарання дітей у педагогічній спадщині 

М. І. Пирогова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Іноземцев Віктор Анатолійович ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Королен-

ка]. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-0121 А] 

 УДК 373.091.4 

2416. Козак І. В. Тенденції становлення виховних систем в інноваційних шко-

лах України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Козак Інна Василів-

на ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20, 

[1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0425 А] 

 УДК 373.011.33(477)"19" 

2417. Маланюк Н. М. Розвиток творчих математичних здібностей учнів ліцею 

засобами інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Маланюк Наталія Михайлівна ; Тер-

нопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2014. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0878 А] 

 УДК 373.015.31:004]:51 
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2418. Ольхувка П. Я. Професійна орієнтація школярів у гімназіях Польщі : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і ме-

тодика виховання" / Пьотр Ян Ольхувка ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [Зеленогур. ун-т (Республіка Польща)]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0921 А] 

 УДК 373.091.2:331.548](438) 

2419. Прищепа С. М. Формування особистісної активності підлітків у процесі 

спеціально спроектованої виховної діяльності класного керівника : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика вихован-

ня" / Прищепа Світлана Михайлівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — 

Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-0919 А] 

 УДК 373.091.12 

2420. Серебрянська О. М. Розвиток професіоналізму педагогів у системі ме-

тодичної роботи ліцею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Серебрянська Ольга Миколаївна ; 

Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Бог-

дана Хмельницького]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-1388 А] 

 УДК 373.091.12 

2421. Степчук В. О. Екологічна освіта учнів середніх шкіл у країнах Сканди-

навії в другій половині ХХ — на початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Степчук Валерія Олегівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 

[ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-0351 А] 

 УДК 373.015.31:502](48)"19/20" 

2422. Татьянчиков А. О. Формування розумових операцій як засіб адаптації 

підлітків до навчання в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Татьянчиков Андрій 

Олександрович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [ДВНЗ "Донбас. держ. 

пед. ун-т"]. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-0358 А] 

 УДК 373.015.3 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь доктора 

2423. Савченко Р. А. Теорія і методика формування музично-педагогічної 

компетентності майбутніх вихователів та музичних керівників дошкільних навчаль-

них закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Савченко Регіна Анатоліївна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—40 (33 назви). — 100 пр. — [2014-0589 А] 

 УДК 373.2.011.3-051:78 

На ступінь кандидата 

2424. Авраменко О. О. Соціалізація дітей у різновікових групах дошкільного 

навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Авраменко Оксана Олександрівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Уман. держ. пед. ун-т ім. Пав-

ла Тичини]. — Одеса, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-0361 А] УДК 373.2.013.42 

2425. Барна Х. В. Виховання ціннісного ставлення до книги у дітей старшого 

дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Барна Христина Василівна ; Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-0208 А] 

 УДК 373.2.015.3 

2426. Іваненко О. А. Методика формування здатності до художньо-творчої 

самореалізації дітей 4—5 років у процесі музичних занять у школах мистецтв : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-

дика навчання" / Іваненко Олена Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-0568 А] 

 УДК 373.2.015.31:78 

2427. Лозинська С. В. Формування елементарних трудових навичок у дітей 

дошкільного віку в Україні (1918—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лозин-

ська Світлана Вікторівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич 

(Львів. обл.), 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1215 А] 

 УДК 373.2.091.33-027.22(477)"1918/1939" 

2428. Мельник Ж. В. Психологічні особливості становлення самосвідомості 

старшого дошкільника в процесі "відкриття" світу дорослих : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / 

Мельник Жанна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. 

нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-0458 А] 

 УДК 373.2.015.3 

2429. Савченко М. В. Виховання самостійності у дітей старшого дошкільного 

віку в ігровій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Савченко Марина Василівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. 

держ. пед. ун-т"]. — Одеса, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-0342 А] 

 УДК 373.2.015.311 

2430. Тарабасова Л. Г. Життєдіяльність дитини в контексті дошкільної освіти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філо-

софія освіти" / Тарабасова Любов Гаврилівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-

роди, [Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Харків, 2014. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2014-1395 А] 

 УДК 373.2.013.73 

373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

2431. Гніда Т. Б. Соціально-педагогічна корекція особистісних вад важковихо-

вуваних учнів молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Гніда Тетяна Борисівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковоро-

ди]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-0388 А] 

 УДК 373.3.013.42 

2432. Гук О. М. Фізичне виховання дівчат у загальноосвітніх школах України 

(1919—1941 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гук Олексій Михайлович ; Дрого-

биц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Дрогобич 

(Львів. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1182 А] 

 УДК 373.3/.5.016:796](477)"1919/1941" 

2433. Дуброва О. М. Формування основ культури спілкування у дітей 5—7 років в 

умовах навчально-виховного комплексу "дошкільний навчальний заклад — початко-

ва школа" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Дуброва Оксана Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини, [Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України]. — Умань 

(Черкас. обл.), 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — 

[2014-0404 А] 

 УДК 373.3.015.31 

2434. Кащук А. О. Управління практичною підготовкою майбутніх учителів 

початкових класів в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Кащук Анна 

Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Хмельниц. гу-

манітар.-пед. акад.]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17— 18 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-1715 А] 

 УДК 373.3:005.963.1 

2435. Кочубей Н. П. Методика інтерактивного навчання англійського діало-

гічного мовлення молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кочубей Наталія Павлівна ; 

Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-0295 А] 

 УДК 373.3.016:811.111 

2436. Ляховець О. О. Формування в учнів початкової школи загальнолюд-

ських моральних цінностей (кінець ХХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Ляховець Олеся Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 

Черкаси, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0695 А] 

 УДК 373.3.015.31:17.022.1](477)"199/200" 

2437. Майбородюк Н. Д. Дидактичні умови формування усвідомленого став-

лення до навчання в учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Майбородюк Наталя Дмит-

рівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. 

— Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-0696 А] 

 УДК 373.3.02 

2438. Мандражи О. А. Підготовка вчителів до інноваційної діяльності в сис-

темі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
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освіти" / Мандражи Оксана Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 110 пр. — [2014-1065 А] 

 УДК 373.3/.5.091.12:005.963 

2439. Носко Ю. М. Розвиток рухових якостей школярів початкової школи на 

уроках фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Носко Юлія Миколаївна ; ДЗ "Лу-

ган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — 

Луганськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1420 А] 

 УДК 373.3.016:796.012.6 

2440. Семенов А. А. Виховання лідерських якостей у молодших школярів за-

собами рухливих ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Семенов Андрій Анатолійович ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0499 А] 

 УДК 373.3.035:316.46]-027.22:796 

2441. Черній В. П. Формування у молодших школярів здорового способу жит-

тя (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Черній Валентина Петрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винничен-

ка. — Кіровоград, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — 

[2014-1031 А] 

 УДК 373.3.015.31:613.955]"19/20" 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

2442. Васьківська Г. О. Дидактичні засади формування системи знань про 

людину в учнів старшої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Васьківська Галина Олексіївна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2014. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—40 (94 назви). — 100 пр. — [2014-0783 А] 

 УДК 373.5.016:[599.89+159.9 

2443. Пироженко Л. В. Реформування змісту загальної середньої освіти у віт-

чизняній педагогіці 1964—1984 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пироженко Лідія 

Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2014. — 39 с. 

— Бібліогр.: с. 33—36 (44 назви). — 100 пр. — [2014-1007 А] 

 УДК 373.5(47+57)"1964/1984" 

На ступінь кандидата 

2444. Андросова А. П. Методика навчання старшокласників плавання в шко-

лах спортивного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Андросова Альона Павлівна ; Держ. 

закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1521 А] 

 УДК 373.5.016:797.2 

2445. Барнінець О. В. Ігри як засіб формування предметних умінь учнів 

7—8 класів у навчанні історії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Барнінець Олена Володи-
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мирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-0964 А] 

 УДК 373.5.016:94 

2446. Гавриліна О. В. Методика формування дослідницьких математичних 

умінь старшокласників у процесі поглибленого вивчення елементів інтегрального 

числення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Гавриліна Ольга Вікторівна ; Херсон. держ ун-т, 

[Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманітар. ун-т"]. — Херсон, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2013-4847 А] 

 УДК 373.5.016:51 

2447. Гончарова О. А. Методика реалізації ціннісно-діяльністного підходу в 

процесі навчання Нової історії в основній школі : (8—9 кл.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Гончарова Олена Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — 

Київ, 2014. — 18 с. : діаграми. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1048 А] 

 УДК 373.5.016:94 

2448. Кобилянська І. В. Організація профільного навчання у старшій школі 

Іспанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кобилянська Ірина Василівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

"Україна"]. — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2014-1343 А] УДК 373.5.04:331.54](460) 

2449. Кольцова О. С. Моральне виховання учнів 6-8 класів в умовах оздоров-

чого табору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Кольцова Ольга Сергіївна ; Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Херсон. держ. ун-т]. — Луганськ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0128 А] 

 УДК 373.5.015.31:17.022.1 

2450. Крутченко Л. В. Методика навчання основ художнього конструювання 

учнів 5—9 класів у процесі вивчення обслуговуючих видів праці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Крутченко Лілія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уман. 

держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-1721 А] 

 УДК 373.5.016:62 

2451. Кузьміч Т. О. Формування соціальної компетентності старшокласників 

засобами слов'янської культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Кузьміч Тетяна Олек-

сандрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Комун. вищ. навч. закл. 

"Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — 100 пр. — [2014-0444 А] 

 УДК 373.5.015.31:316.722 

2452. Лях О. В. Інтернаціональне виховання старшокласників у загально-

освітніх школах України у 60—80-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лях 

Оксана В'ячеславівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Держ. вищ. навч. 

закл. "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Харків, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-0304 А] УДК 373.5.015.31(477)"19" 
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2453. Сергієнко О. О. Соціалізаційний простір сучасного ліцею як чинник 

формування пізнавальної культури старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сергієнко Олександр 

Олександрович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0158 А] 

 УДК 373.5.013.42 

2454. Скриль О. І. Проблема виховання милосердя у школярів підліткового 

віку у вітчизняній педагогічній думці (50-ті — 90-ті рр. ХХ століття) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Скриль Оксана Іванівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка", [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Луганськ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1158 А] 

 УДК 373.5.015.31:177.72](477)"1950/1999" 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша освіта.  

Самоосвіта 

На ступінь доктора 

2455. Василенко Н. В. Наукові засади розвитку професійної соціокомуніка-

тивної компетентності керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів 

у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Василенко Надія Володи-

мирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Вінниц. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. 

працівників]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (100 назв). — 

100 пр. — [2014-1527 А] УДК 374.091:37.091.113 

На ступінь кандидата 

2456. Король А. М. Методика навчання графічного дизайну учнів у по-

зашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій" / Король Анатолій 

Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2014-0855 А] 

 УДК 374.016:766 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб.  

Спеціальні школи 

На ступінь кандидата 

2457. Базима Н. В. Формування мовленнєвої активності у дітей з аутистични-

ми порушеннями старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Базима Наталія Вален-

тинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2014-1163 А] 

 УДК 376-053.4-056.36 

2458. Гета А. В. Корекція фізичного та емоційного стану дітей 6—7 років із 

міопією засобами плавання : 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" / Гета Алла Володимирівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-1308 А] УДК 376-056.262:796.011.3 
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2459. Калініченко І. О. Виховання підлітків з особливими освітніми потреба-

ми в умовах інклюзивного освітнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Калінічен-

ко Ірина Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Полтав. нац. 

пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Луганськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-0418 А] 

 УДК 376.091 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 

2460. Височина Т. М. Підготовка кваліфікованих робітників в Автономній 

Республіці Крим (20—40 роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Височина 

Тетяна Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. 

— Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 120 пр. 

— [2014-1453 А] 

 УДК 377.3(477.75)"19" 

2461. Воронцова І. В. Педагогічні умови формування графічної компетент-

ності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Воронцова Ірина Валеріївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 

ун-т ім. Григорія Сковороди", [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 

100 пр. — [2014-1675 А] 

 УДК 377.091:621:744 

2462. Гавриляк І. С. Розвиток ідей фундаменталізації змісту професійної 

освіти: аксіологічний підхід (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Гавриляк Ірина Степанівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-

кого, [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України]. — 

Черкаси, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1130 А] 

 УДК 377:124.5]"19/20" 

2463. Гоменюк Д. В. Педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників 

для автосервісу у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гоменюк Дмитро Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих. — Київ, 2014. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). 

— 100 пр. — [2014-1403 А] 

 УДК 377.3:656.13.062 

2464. Долгопол О. О. Формування організаторських умінь майбутніх молод-

ших спеціалістів сфери ресторанного обслуговування у процесі професійної підго-

товки у коледжі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Долгопол Олена Олександрівна ; Укр. 

інж.-пед. акад., [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2014. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1706 А] 

 УДК 377.3:640.43 

2465. Люльчак С. Ю. Формування професійних знань та умінь майбутніх 

електромеханіків засобами інтерактивного навчання спеціальних дисциплін : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-

дика проф. освіти" / Люльчак Світлана Юріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 

120 пр. — [2014-0303 А] УДК 377.3.091.33 

2466. Мося І. А. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх ква-

ліфікованих робітників у процесі загальноосвітньої підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Мося Ірина Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т, [Ін-т проф.-техн. освіти Нац. 

акад. пед. наук України]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-0889 А] 

 УДК 377.3.091.2:005.336.2 

2467. Петренко О. О. Формування адаптивної системи професійного навчання 

працівників промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

ренко Олександр Олександрович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — 

Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2014-1422 А] 

 УДК 377.3 

2468. Постоюк Н. В. Проблеми політехнічної освіти і трудового виховання в 

науково-педагогічній спадщині Сергієнка Д. Л. (1911—1984 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Постоюк Наталія Валентинівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-0328 А] 

 УДК 377.02(477)"1911/1984" 

2469. Стечкевич Л. К. Педагогічні умови професійної підготовки безробітних 

у професійно-технічних навчальних закладах невиробничої сфери : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Стечкевич Леся Корнелівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського, [Львів наук.-практ. центр проф. освіти НАН України]. — Вінниця, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0353 А] 

 УДК 377-057.19 

2470. Черкашина О. О. Розвиток навчально-методичної роботи у навчальних 

закладах професійно-технічної освіти в Україні (друга половина ХХ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та іс-

торія педагогіки" / Черкашина Олена Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди, [Донбас. держ. пед. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-0746 А] 

 УДК 377.091(477)"19" 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

2471. Андрейко О. І. Теорія та методика формування виконавської культури 

скрипаля у вищих мистецьких навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Анд-

рейко Оксана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 44 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—41 (40 назв). — 100 пр. — [2014-0205 А] 

 УДК 378.016:787.1.071.2 
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2472. Бендес Ю. П. Теоретико-методичні засади навчання фізики майбутніх 

фахівців телекомунікацій з використанням інноваційних технологій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-

чання" / Бендес Юрій Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (50 назв). — 100 пр. — [2014-1447 А] 

 УДК 378.147:53 

2473. Біла О. О. Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців соціономіч-

ної сфери до проектування професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Біла Олена 

Олександрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Вінниця, 2014. — 44 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 35—42 (71 назва). — 100 пр. — [2014-1081 А] 

 УДК 378.091.31 

2474. Боголюбов В. М. Теоретичні і методичні засади формування про-

фесійної компетентності майбутніх екологів в умовах переходу до сталого розвитку 

суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Боголюбов Володимир Миколайович ; Ін-т педа-

гогіки, Нац. акад. пед. наук України, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України Кабінету Міністрів України]. — Київ, 2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—36 (79 назв). — 100 пр. — [2014-1292 А] 

 УДК 378.147:502/504 

2475. Боркач Є. І. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учи-

телів природничо-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах Угорщи-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Боркач Євгеній Ілліч ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького. — Черкаси, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (66 назв). — 100 пр. — 

[2014-1523 А] 

 УДК 378.011.3-051:5](439) 

2476. Василенко Л. М. Теорія і методика вокальної підготовки майбутніх учи-

телів музичного мистецтва на гедоністичних засадах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / 

Василенко Людмила Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2014. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (40 назв). — 100 пр. — [2014-0967 А] 

 УДК 378.091.33:78.071.2 

2477. Гнезділова К. М. Теоретичні і методичні основи формування корпора-

тивної культури майбутніх викладачів вищої школи в процесі магістерської підго-

товки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-

рія і методика проф. освіти" / Гнезділова Кіра Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(59 назв). — 100 пр. — [2014-0803 А] 

 УДК 378.22.011.3-051 

2478. Грись А. М. Теоретико-методологічні засади підготовки психологів до 

роботи з дезадаптованими неповнолітніми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Грись Антоніна Ми-

хайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 

2014. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41. — 100 пр. — [2014-0562 А] 

 УДК 378.015.31:159.9-051 
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2479. Гура Т. Є. Психологія розвитку професійного мислення у майбутніх 

психологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гура Тетяна Євгеніївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Класич. приват. ун-т]. — Київ, 2014. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (63 назви). — 120 пр. — [2014-1320 А] 

 УДК 378.013.77:159.9-051 

2480. Дмитрук Л. А. Теоретико-методологічні засади інтеграції навчально-

пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів вищих навчальних закладів : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія нав-

чання" / Дмитрук Лілія Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. 

— Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (28 назв). — 100 пр. — 

[2014-0974 А] 

 УДК 378.147 

2481. Зінченко В. О. Теоретико-методичні засади моніторингу якості навчаль-

ного процесу у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Зінченко 

Вікторія Олегівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 

2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (33 назви). — 100 пр. — [2014-0413 А] 

 УДК 378.014.6:005.962.131 

2482. Луценко Г. В. Теоретико-методологічні засади фундаменталізації фізич-

ної освіти у вищій школі: дидактичний і управлінський аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" ; 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Луценко Григорій Васильович ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—38 (41 назва). — 100 пр. — [2014-1217 А] 

 УДК 378.147:53 

2483. Сапожников С. В. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в 

країнах Чорноморського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сапожников Станіслав Во-

лодимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, 

Респ. ВНЗ "Крим. гуманітар. ун-т". — Ялта (Автоном. Республіка Крим), 2014. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (60 назв). — 100 пр. — [2014-1744 А] 

 УДК 378.1(477.7) 

На ступінь кандидата 

2484. Аврамчук О. Є. Професійне спрямування лабораторних робіт з фізики в 

підготовці курсантів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Аврамчук Олена Євгеніївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1561 А] 

 УДК 378.016:53 

2485. Андреєва М. О. Розвиток соціальної компетентності студентів з особли-

вими потребами у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Андреєва Марія Олек-

сандрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", [Укр. інж.-пед. акад.]. 

— Слов'янськ (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2014-0204 А] 

 УДК 378.013.42-056.26 
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2486. Аніщенко Г. В. Підготовка майбутніх вихователів до розвитку му-

зикальності дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Аніщенко Ганна Ва-

леріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1283 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

2487. Бай Бінь. Формування звуко-тембральних уявлень майбутніх учителів 

музики в процесі фортепіанного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Бай Бінь ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського"]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-0364 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

2488. Бандура Ю. Б. Розвиток професійної компетентності викладачів інозем-

них мов вищих військових навчальних закладів у післядипломній освіті : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Бандура Юлія Богданівна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т оборони 

України, М-во оборони України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0963 А] 

 УДК 378.018:81'243]:355.233 

2489. Батієвська Т. В. Проектування навчального процесу засобами інфор-

маційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мис-

тецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Батієвська Тетяна Вікторівна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0602 А] 

 УДК 378.011.3-051:73/76:004 

2490. Белан Т. Г. Професійна адаптація майбутніх учителів технологій в про-

цесі педагогічної практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій" / Белан Тетяна Григорів-

на ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — 

Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1289 А] 

 УДК 378.147:331.101-051 

2491. Бендяк К. І. Організація мовної підготовки іноземних громадян в 

Україні (середина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Бендяк Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Респуб-

ліки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманітар. ун-т", [Держ. закл. "Пів-

денноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Ялта (Автоном. Республіка 

Крим), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0768 А] 

 УДК 378.016:81'24]-054.6(477)"19/20" 

2492. Бєлкіна С. Д. Формування інформаційно-технологічної культури сту-

дентів інженерних спеціальностей в процесі професійної підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Бєлкіна Світлана Давидівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 

— [2014-1290 А] 

 УДК 378.147:004]:62 
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2493. Білан В. А. Формування естетичного ставлення майбутніх дефектологів 

до корекційно-педагогічної праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Білан Валентина Андріївна ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Умань (Черкас. 

обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-0769 А] 

 УДК 378.011.3-051:376-056.264 

2494. Білюк О. Г. Формування морально-ціннісних стосунків викладачів і сту-

дентів у навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Білюк Олена Ген-

надіївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Су-

хомлинського]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0374 А] 

 УДК 378.064.2 

2495. Бондаренко Л. А. Формування готовності майбутнього вчителя музики 

до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Бондаренко Лариса Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-0776 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

2496. Ботузова Ю. В. Формування у майбутніх учителів математики готов-

ності до організації самостійної роботи старшокласників в умовах профільного нав-

чання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Ботузова Юлія Володимирівна ; ДВНЗ "Переяс-

лав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Кіровоград. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1297 А] 

 УДК 378.011.3-051:51 

2497. Брижак Н. Ю. Формування готовності майбутніх учителів до крає-

знавчої роботи з учнями початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Брижак Надія 

Юріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Хмельниц. нац. ун-т]. 

— Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-1646 А] 

 УДК 378.011.3-051:908 

2498. Бутева В. Є. Формування стратегічної компетенції у студентів електро-

технічних спеціальностей у процесі навчання професійно орієнтованого читання 

німецькою мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. мови" / Бутева Валерія 

Євгенівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті 

М-ва енергетики та вугіл. пром-сті України]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1649 А] 

 УДК 378.147:811.112.2 

2499. Василишина Н. М. Формування професійно-комунікативної компетент-

ності майбутніх фахівців з міжнародних відносин у процесі вивчення фахових 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
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"Теорія і методика проф. освіти" / Василишина Наталія Максимівна ; Нац. авіац. ун-т. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — 

[2014-1653 А] 

 УДК 378.147:341.238 

2500. Войтовська О. М. Педагогічна діагностика професійної компетентності 

майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення біологічних дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Войтовська Оксана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2014-1664 А] 

 УДК 378.011.3-051:796 

2501. Волік В. В. Методика навчання студентів факультетів міжнародних 

відносин читання англомовних публіцистичних статей економічної тематики : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання: герман. мови" / Волік Віталій Володимирович ; Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т, [Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1665 А] 

 УДК 378.147:341.238:811.111 

2502. Ворник М. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

соціально-педагогічної роботи з асоціальними сім'ями : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Ворник Марія Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 

[Хмельниц. гуманітар.-пед. акад.]. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0612 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

2503. Вороненко О. В. Підготовка керівників системи вищої освіти до регулю-

вання діяльності у сфері трансферу технологій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Вороненко 

Олександр Вікторович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Держ. вищ. навч. 

закл. "Ун-т менедж. освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — Умань (Черкас. обл.), 

2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0792 А] 

 УДК 378.147:37.014.62 

2504. Галацин К. О. Формування комунікативної культури студентів вищих 

технічних навчальних закладів у процесі позааудиторної роботи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика вихован-

ня" / Галацин Катерина Олександрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1175 А] 

 УДК 378.015.31 

2505. Ганчук О. В. Організація групової пізнавальної діяльності студентів у 

процесі навчальних екскурсій з географії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ганчук Олена 

Вікторівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1305 А] 

 УДК 378.147:91 

2506. Герасимова О. І. Формування рефлексивних умінь студентів педаго-

гічного університету в процесі навчання філологічних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 
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Герасимова Ольга Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, [ДВНЗ 

"Криворіз. нац. ун-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-0797 А] 

 УДК 378.147:81 

2507. Глазунова І. К. Інструментально-виконавська підготовка майбутнього 

вчителя музики на основі модульно-рейтингової системи навчання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. 

навчання" / Глазунова Ірина Кимівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-0968 А] 

 УДК 378.147:78 

2508. Голубова Г. В. Інтегративний підхід до роботи з педагогічно обдарова-

ними студентами в освітньо-виховному просторі вищого навчального закладу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-

дика проф. освіти" / Голубова Ганна Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Умань 

(Черкас. обл.), 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-1177 А] 

 УДК 378.042-056.45 

2509. Гора В. А. Формування готовності до професійного спілкування май-

бутніх керівників оперативно-рятувальних служб цивільного захисту в умовах 

надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гора Вячеслав Анатолійович ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1313 А] 

 УДК 378.147:355.58-051 

2510. Горда І. М. Методичне забезпечення моніторингу навчальних досягнень 

з математики студентів вищих аграрних навчальних закладів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Горда Ірина Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18. — 100 пр. — [2014-1179 А] 

 УДК 378.016:51]:63 

2511. Гордійчук А. В. Формування ключових професійних компетентностей 

майбутніх учителів іноземної мови засобами міжкультурної комунікації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Гордійчук Анна Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2014-0663 А] 

 УДК 378.147:81'243 

2512. Гращенкова Ж. В. Формування професійної компетентності майбутньо-

го тренера з плавання у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гращенкова Жанна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Ав-

тоном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманітар. ун-т". — 

Ялта (Автоном. Республіка Крим), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-0808 А] 

 УДК 378.011.3-051:797.21 
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2513. Гусленко І. Ю. Методика естетичного виховання студентів гуманітар-

них спеціальностей засобами діалогу культур : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Гусленко Іри-

на Юріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0397 А] 

 УДК 378.015.31:7 

2514. Демченко О. М. Формування готовності майбутнього вчителя іноземної 

мови до самоорганізації в професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Демченко 

Олександр Миколайович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Чер-

кас. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-0822 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243 

2515. Дем'яненко М. С. Формування готовності майбутніх фахівців авто-

мобільно-дорожньої галузі до партнерської взаємодії у професійній діяльності : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і ме-

тодика проф. освіти" / Дем'яненко Марина Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-0252 А] 

 УДК 378.147:629.33 

2516. Довганець В. І. Формування пізнавальної самостійності студентів не-

мовних спеціальностей у процесі вивчення іноземних мов : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Довганець 

Вікторія Ігорівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-0670 А] 

 УДК 378.147:81'243 

2517. Дядченко О. В. Формування академічної мобільності майбутніх учителів 

іноземної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Дядченко Олена Вікторівна ; М-во освіти 

і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. 

"Крим. гуманітар. ун-т". — Ялта (Автоном. Республіка Крим), 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0262 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243 

2518. Захаревич М. А. Підготовка майбутнього вчителя технологій до викорис-

тання мультимедіа у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Захаревич Мико-

ла Анатолійович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 

2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-1146 А] 

 УДК 378.011.3-051:004 

2519. Земліна Ю. В. Формування професійної готовності майбутніх фахівців з 

туризму в процесі навчально-виробничої практики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Земліна 

Юлія Володимирівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Київ. 

ун-т туризму, економіки і права]. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(30 назв). — 100 пр. — [2014-1089 А] 

 УДК 378.147:338.48-051 
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2520. Зотова-Садило О. Ю. Формування професійного ділового спілкування 

майбутніх фахівців економічного профілю в процесі гуманітарної підготовки : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-

дика проф. освіти" / Зотова-Садило Олена Юріївна ; Нац. авіац. ун-т, [Держ. вищ. 

навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0839 А] 

 УДК 378.147:33 

2521. Іць С. В. Педагогічні умови формування професійної компетентності 

майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Іць Світлана Вікторівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0275 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243 

2522. Карпенко Є. М. Педагогічні умови формування інформаційно-ана-

літичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Карпенко Євгенія Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка. — Житомир, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-0618 А] 

 УДК 378.147:004 

2523. Квасник О. В. Формування соціокультурної компетентності студентів 

технічних університетів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Квасник Ольга Віталіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 

[Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0282 А] 

 УДК 378.6.013.42:62 

2524. Коваленко В. О. Педагогічні умови організації позааудиторної на-

вчальної діяльності студентів медичних коледжів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ковален-

ко Валентина Олексіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-1536 А] 

 УДК 378.091.322:61 

2525. Коваленко О. В. Формування економічної культури студентів інженер-

но-педагогічних спеціальностей в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Коваленко Олександр Вікторович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 

100 пр. — [2014-1345 А] 

 УДК 378.011.3-051:33 

2526. Ковальчук Д. К. Управління трансфером освітніх технологій вищих 

навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Ковальчук Дар'я Костянтинівна ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Нац. металург. акад. України]. — 

Черкаси, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-0850 А] 

 УДК 378.018:004.9 
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2527. Ковальчук Т. І. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів 

до організації роботи у сфері дозвілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ковальчук Тамара 

Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, Каб. міністрів України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2014-0984 А] 

 УДК 378.147:37.013.78 

2528. Кожевникова А. В. Формування готовності майбутнього вчителя до 

суб'єкт-суб'єктного управління педагогічним процесом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Кожевникова Алла Власівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винни-

ченка, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 130 пр. — [2014-0574 А] 

 УДК 378.014.62-051 

2529. Кожухар Ж. В. Формування науково-пізнавальної компетентності май-

бутніх учителів інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кожухар Жанна Вікторівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-т]. — Харків, 

2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0424 А] 

 УДК 378.011.3:004 

2530. Козинець І. І. Педагогічні умови методичної підготовки викладачів еко-

номічних дисциплін у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Козинець 

Інна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Дніпропетров. держ. 

фінанс. акад.]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-0682 А] 

 УДК 378.011.3-051:33 

2531. Кокнова Т. А. Формування професійних якостей майбутніх перекладачів 

засобами навчально-ігрової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кокнова Тетяна Ана-

толіївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0287 А] 

 УДК 378.013:81'25-051 

2532. Кокор М. М. Підготовка майбутніх викладачів іноземної мови за про-

фесійним спрямуванням в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кокор Марія 

Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Львів. наук.-практ. 

центр проф.-техн. освіти НАПН України]. — Тернопіль, 2014. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0427 А] 

 УДК 378.011.3-051(73):81'243 

2533. Кордонова А. В. Розвиток умінь самонавчання англійської мови сту-

дентів гуманітарних спеціальностей у процесі позааудиторної роботи : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-

чання" / Кордонова Алла Вікторівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0435 А] 

 УДК 378.147:811.111 
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2534. Костюченко А. О. Комп'ютерно орієнтована методична система підго-

товки майбутніх учителів математики та інформатики до розроблення педагогічних 

програмних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Костюченко Андрій Олександрович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 

100 пр. — [2014-0624 А] 

 УДК 378.147:004.41 

2535. Крапчатова Я. А. Методика організації само- і взаємоконтролю рівня 

сформованості англомовної компетенції в аудіюванні у майбутніх філологів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання: герман. мови" / Крапчатова Ярослава Анатоліївна ; Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-0863 А] 

 УДК 378.015.3:811.111 

2536. Крупа В. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

з фізичної реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Крупа Валентина Володимирівна ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку 

людини "Україна"]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-0865 А] 

 УДК 378.147:615.83 

2537. Кузьменко Н. В. Формування професійного самоствердження студентів 

технічних університетів у процесі позааудиторної виховної роботи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика вихован-

ня" / Кузьменко Наталя Вікторівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Чер-

кас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0442 А] 

 УДК 378.011.32:62 

2538. Куца О. І. Педагогічні умови формування толерантності майбутніх пере-

кладачів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Куца Оксана 

Ігорівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0866 А] 

 УДК 378.015.3:81'25 

2539. Линник Ю. М. Розвиток професійної компетентності вчителів природ-

ничо-наукових предметів засобами дистанційного навчання у післядипломній освіті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Линник Юрій Миколайович ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1539 А] 

 УДК 378.011.3-051:5]:37.018.43 

2540. Логвіна С. А. Формування потенційного англомовного словника май-

бутніх філологів для сприймання автентичного мовлення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лог-

віна Світлана Андріївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2014-0447 А] 

 УДК 378.147:811.111 
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2541. Логвінова Я. О. Формування екологічної компетентності майбутнього 

викладача біології в процесі вивчення природничих дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Логвінова Ярослава Олексіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-1355 А] 

 УДК 378.011.3-051:57.081.1 

2542. Лозинська Л. Ф. Виховання толерантності у студентів вищих медичних 

навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Лозинська Людмила Федорівна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова 

М-ва охорони здоров'я України]. — Луганськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1214 А] 

 УДК 378.015.31:316.647.5 

2543. Лоцман Р. О. Методика навчання народного співу майбутніх учителів 

музики в процесі вокальної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Лоцман Русла-

на Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2013. — 19 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4867 А] 

 УДК 378.011.2-051:78 

2544. Лу Лу. Методика формування етнокультурної компетентності майбутніх 

учителів музики в педагогічних університетах України та Китаю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. 

навчання" / Лу Лу ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2014-0448 А] 

 УДК 378.6.091.12-051:78 

2545. Луценко К. О. Організаційно-педагогічні умови управління моніторин-

гом якості навчання фахових дисциплін майбутніх менеджерів невиробничої сфери : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і 

методика упр. освітою" / Луценко Катерина Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-1724 А] 

 УДК 378:005.6 

2546. Матвієнко Ю. С. Виховання соціально активної особистості майбутньо-

го вчителя в системі студентського самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Матвієнко 

Юрій Сергійович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0883 А] 

 УДК 378.091.59.035 

2547. Мороз М. О. Формування мистецької компетентності майбутніх учителів 

музики в процесі поліхудожньої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мороз Майя 

Олександрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — 

[2014-0584 А] 

 УДК 378.015.31:7 
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2548. Мохнар Л. І. Виховання культури міжособистісної взаємодії курсантів у 

навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів системи МНС України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / Мохнар Людмила Іванівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-1228 А] 

 УДК 378.015.31:355.232:316.613 

2549. Мудра С. В. Управління якістю підготовки майбутніх менеджерів ор-

ганізацій у ВНЗ ІІІ—ІV рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Мудра Світлана 

В'ячеславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. 

освіти". — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 

— [2014-0311 А] 

 УДК 378.091.12:005.6 

2550. Мушинська Н. С. Формування компетентності саморозвитку майбутніх 

бакалаврів економіки у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Мушинська Наталя Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Ізмаїл. 

держ. гуманітар. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-0468 А] 

 УДК 378.147:33-057.876 

2551. Наумова І. І. Педагогічні умови становлення професійної ідентичності 

майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Наумова Ірина Іванівна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2014-0893 А] 

 УДК 378.011.3-051 

2552. Несторук Н. А. Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів елект-

ромеханічного профілю до проведення експериментальних досліджень у процесі 

вивчення технічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Несторук Наталя Анатоліїв-

на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Донбас. держ. пед. ун-т]. — Київ, 2014. — 

18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2014-1732 А] 

 УДК 378.147:62 

2553. Нижник О. В. Формування метрологічних знань і вмінь у майбутніх 

учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Нижник Олександр Володимирович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4873 А] 

 УДК 378.147:006.91 

2554. Новоградська-Морська Н. А. Навчання майбутніх маркетологів про-

фесійно орієнтованого аудіювання з використанням автентичних англомовних відео-

фономатеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Новоградська-Морська Нінель 

Антонівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2014. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — [2014-0896 А] 

 УДК 378.147:811.111'276.6:339.138 
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2555. Омельчук О. В. Формування професійної компетентності майбутніх 

учителів фізичної культури у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Омельчук Олена Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2014-0999 А] 

 УДК 378.147:796 

2556. Парфьонова О. В. Формування етнохудожньої культури майбутніх ди-

зайнерів у позааудиторній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Парфьонова Оксана Ва-

димівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Луганськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-1154 А] 

 УДК 378.147.091.214.18-027.556:7.012-051 

2557. Першина Л. В. Формування професійної майстерності у майбутніх 

викладачів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Першина 

Любов Володимирівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Вінниця, 2014. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1100 А] 

 УДК 378.147:378.011.3-051 

2558. Петрова Л. О. Формування особистості сучасного військового керівника 

в системі вищої військової освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Петрова Людмила Олек-

сандрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. ун-т Повітр. Сил 

ім. Івана Кожедуба М-ва оборони України]. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2014-1423 А] 

 УДК 378.013.73:355.233 

2559. Петрусевич Ю. А. Інтерактивне навчання майбутніх учителів англій-

ського монологічного мовлення на основі художніх творів : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: 

герман. мови" / Петрусевич Юлія Андріївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-0911 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.111 

2560. Петюренко А. П. Формування готовності студентів медичних коледжів 

до використання інформаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Петюренко Анна Петрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2014-0485 А] 

 УДК 378.147:61]:004 

2561. Радул С. Г. Формування міжкультурної компетентності майбутнього 

вчителя іноземної мови у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Радул Сергій Григорович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Кіровоград. 

держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1245 А] 

 УДК 378.015.311.011.3-051 
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2562. Радченко Т. А. Полікультурні засади організації навчального процесу в 

університетах Швейцарії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Радченко Тетяна Анатоліїв-

на ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Нац. 

акад. пед. наук України]. — Житомир, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 

— 100 пр. — [2014-0333 А] 

 УДК 378.4.035.091.2(494) 

2563. Рамазанова Е. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

застосування гумору у педагогічній взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Рамазанова 

Ельміра Асанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, 

Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманітар. ун-т". — Ялта (Автоном. Республіка 

Крим), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0334 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2 

2564. Раскалінос В. М. Формування рефлексивної компетентності майбутніх 

соціальних педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"] / 

Раскалінос Валерія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. 

Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманітар. ун-т". — Ялта (Ав-

тоном. Республіка Крим), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2014-0335 А] 

 УДК 378.011.3-051:37.013.42 

2565. Решетнікова Г. Б. Формування креативності майбутнього вчителя філо-

логічних спеціальностей у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Решетнікова Ганна Борисівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0495 А] 

 УДК 378.011.3-051:8 

2566. Решетова Е. Е. Інтелектуальна традиція розвитку особистості засобами 

математичної освіти в Київському університеті (1834—1920 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Решетова Ельзара Енверівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманітар. ун-т", 

[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Ялта (Автоном. Республіка Крим), 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-0926 А] 

 УДК 378.147:51](477-25)"1834/1920" 

2567. Рєпко О. О. Розвиток швидкісно-силових якостей студентів універси-

тетів у процесі занять із скелелазіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Рєпко Олена Олек-

сандрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Луганськ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1544 А] 

 УДК 378.016:796.526.012.1 

2568. Рижкова А. Ю. Дидактичні умови інтенсифікації навчання студентів 

економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Рижкова Анна 
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Юріївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-0927 А] 

 УДК 378.147:33 

2569. Ружицький В. А. Розвиток професійних умінь учителя образотворчого 

мистецтва в системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ружицький Ва-

лерій Андрійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 

[Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти"]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 100 пр. — [2014-0337 А] 

 УДК 378.046-021.68:73/76 

2570. Рябокінь С. І. Моніторинг якості виховного процесу у педагогічному 

коледжі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 

"Теорія і методика упр. освітою" / Рябокінь Сергій Іванович ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0934 А] 

 УДК 378.091.12:005.25 

2571. Сєдашова О. А. Формування інтелектуально-художньої творчості у сту-

дентів аграрних вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сєдашова Оксана 

Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2014-1389 А] 

 УДК 378.015.31:7 

2572. Смалиус Л. Н. Педагогічні умови професійного самовдосконалення 

майбутніх психологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Смалиус 

Людмила Никифорівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-0945 А] 

 УДК 378.147:159.9 

2573. Сніговська О. В. Формування міжкультурної компетентності майбутніх 

фахівців з міжнародних відносин в освітньому середовищі класичного університету : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Сніговська Оксана Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. 

— Умань (Черкас. обл.), 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2014-1260 А] 

 УДК 378.147:327 

2574. Ступак О. Ю. Формування управлінської культури майбутніх учителів у 

діяльності органів студентського самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Ступак 

Оксана Юріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [ДВНЗ " Дон-

бас. держ. пед. ун-т"]. — Луганськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-0355 А] 

 УДК 378.091.59:005 

2575. Тарасенко Т. В. Формування професійної культури майбутніх учителів 

філологічних спеціальностей у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Тарасенко Тетяна Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Во-
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лодимира Винниченка, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 

Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 130 пр. — 

[2014-0591 А] 

 УДК 378.013.43:80 

2576. Тимченко С. В. Формування комунікативних умінь майбутніх диспет-

черів управління повітряним рухом у процесі вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Тимченко Світлана Василівна ; Кіровоград. держ. 

пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту]. 

— Кіровоград, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-0639 А] 

 УДК 378.147:159.923:656.7.052 

2577. Тинкалюк О. В. Педагогічні умови формування готовності майбутніх 

економістів до професійного іншомовного спілкування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Тинкалюк Оксана Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2014-0732 А] 

 УДК 378.147:33 

2578. Ткачова О. О. Формування у майбутніх учителів артистичних умінь як 

компонента педагогічної майстерності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ткачова Олена 

Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1396 А] 

 УДК 378.011.3-051 

2579. Третяк М. В. Формування математичної культури студентів у процесі 

вивчення теорії міри і інтеграла в педагогічних та класичних університетах : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-

дика навчання" / Третяк Микола Васильович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. 

— [2014-1397 А] 

 УДК 378.147:517 

2580. Федорова Л. Г. Формування педагогічного такту майбутнього вчителя 

початкової школи у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Федорова 

Людмила Григорівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 

[ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (21 назва). — 130 пр. — [2014-0735 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

2581. Фотинюк В. Г. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх ба-

калаврів з авіації та космонавтики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Фотинюк Володимир 

Григорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2014-0737 А] 

 УДК 378.147:796:629.7 

2582. Франчук Н. П. Методика навчання комп'ютеризованого перекладу 

фахових текстів майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Франчук 

Наталія Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0738 А] 

 УДК 378.011.3-051:004 

2583. Хітрова Г. В. Громадянське виховання студентської молоді в навчально-

виховному процесі вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Хітрова 

Ганна Вікторівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Республік. вищ. навч. 

закл. "Крим. гуманітар. ун-т"]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1022 А] 

 УДК 378.017.4 

2584. Хотченко І. А. Організація контролю навчальних досягнень студентів у 

вищих закладах освіти Китаю в другій половині ХХ століття : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Хотченко Ірина Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Укр. інж.-пед. акад.]. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2014-0742 А] 

 УДК 378.147.091.26(510)"19" 

2585. Чай Пенчен. Формування художньо-стильової компетентності май-

бутнього вчителя музики України і Китаю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Чай Пенчен ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. 

Д. Ушинського"]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(6 назв). — 100 пр. — [2014-1028 А] 

 УДК 378.011.3-051:78](477+510) 

2586. Чевичалова С. В. Формування професійних умінь майбутніх учителів-

філологів засобами практико-орієнтованих технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Чевичалова Світлана Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка". — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-1272 А] 

 УДК 378.011.3-051:80 

2587. Шелест Ю. М. Вивчення іноземних мов в університетах України (ХІХ — 

початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шелест Юлія Миколаївна ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1553 А] 

 УДК 378.147:81'243](477)"19/20" 

2588. Шмиголь І. В. Формування загальнопредметних компетентностей з при-

родничих дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів біології та хімії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Шмиголь Ірина Василівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 

— 100 пр. — [2014-0545 А] 

 УДК 378.011.3-051:[54+57 

2589. Юй Фей. Методичні засади підготовки майбутніх учителів музики до 

педагогічної практики у вищих навчальних закладах Китаю та України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
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муз. навчання" / Юй Фей ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1120 А] 

 УДК 378.147:37.011.3-051:78](510+477) 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь кандидата 

2590. Варнавська І. В. Нові технології захисту навколишнього природного се-

редовища від впливу фільтрату полігонів твердих побутових відходів та непридат-

них агрохімікатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Варнавська Ірина Вікторівна ; Сум. держ. ун-т, [Нац. 

ун-т водних госп-ва і природокористування]. — Суми, 2014. — 26 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—24 (48 назв). — 100 пр. — [2014-1083 А] 

 УДК 502.17:628.4.032 

2591. Гурняк І. Г. Оцінка еколого-економічної ефективності діяльності дере-

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

[спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-

ща" / Гурняк Ірина Григорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". 

— Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). 

— 100 пр. — [2013-4853 А] 

 УДК 502.173:674 

2592. Іваненко Т. О. Обґрунтування технічних рішень щодо поліпшення еко-

логічного стану прибережних рекреаційних зон : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Іваненко Тетяна Олек-

сандрівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2013. — 

21 с., включ обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4857 А] 

 УДК 502.174(210.5:477.75) 

2593. Кіріченко П. С. Прогнозування забруднення акваторії Чорного моря при 

скиді зворотних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Кіріченко Павло Сергійович ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", [Держ. вищ. навч. закл. "Кри-

воріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-0422 А] 

 УДК 502.17(262.5) 

2594. Михайлова Л. С. Екологічна безпека ґрунтів придорожнього простору в 

умовах техногенного забруднення нафтопродуктами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Михайлова Лариса 

Степанівна ; Сум. держ. ун-т, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Суми, 2014. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—22 (25 назв). — 100 пр. — [2014-0309 А] 

 УДК 502.17:625.7 

2595. Шедловська М. В. Екологічна свідомість сучасного українського сус-

пільства: соціологічні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 

наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Шедловська Марія Валентинівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Харків, 

2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0542 А] 

 УДК 502.1:316.64](477) 
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2596. Якименко Г. М. Вплив поливної води на накопичення радіонуклідів у 

рослинницькій продукції приватних господарств Полісся : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Якименко Ганна Мико-

лаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — 

Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-1556 А] 

 УДК 502.61:631.672](477.41/.42) 

51 Математика 

515.1 Топологія 

На ступінь кандидата 

2597. Петров Є. О. Продовження псевдоультраметрик, деякі класи екстре-

мальних метричних просторів і слабкі подібності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Петров Євген Олександ-

рович ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1005 А] 

 УДК 515.124:519.17 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

2598. Фінкельштейн Д. Л. Стохастичні динаміки неперервних систем : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 

аналіз" / Фінкельштейн Дмитро Леонідович ; НАН України, Ін-т математики. — 

Київ, 2014. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (30 назв). — 120 пр. — [2014-1508 А] 

 УДК 517.983.5 

На ступінь кандидата 

2599. Баран О. Є. Наближення функцій багатьох змінних гіллястими ланцюго-

вими дробами з нерівнозначними змінними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Баран Оксана Євгеніївна ; Держ. 

ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т приклад. проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1623 А] 

 УДК 517.524 

2600. Бойцова І. А. Асимптотичні методи розв'язування задач оптимального 

керування зі швидкими та повільними змінними : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.09 "Варіац. числення та теорія оптимал. 

керування" / Бойцова Ірина Аркадіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. 

держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2014. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (22 назви). — 

100 пр. — [2014-1295 А] УДК 517.9 

2601. Бондар О. О. Підмноговиди компактних операторів з фіксованою струк-

турою жорданових блоків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Бондар Олександр Олександрович ; Ін-т при-

клад. математики і механіки НАН України, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка"]. — Донецьк, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2014-0775 А] 

 УДК 517.984 
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2602. Войтович В. А. Наближення класів (Ψ, ß)–диференційованих функцій ін-

терполяційними аналогами сум Валле Пуссена : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Войтович Віктор Анатолійо-

вич ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2014. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-1692 А] 

 УДК 517.5 

2603. Заболотний Я. В. Екстремальні задачі геометричної теорії функцій комп-

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

01.01.01 "Мат. аналіз" / Заболотний Ярослав Володимирович ; НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2014. — 13 с. — Бібліогр.: с. 10—11 (11 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2014-0977 А] 

 УДК 517.5 

2604. Зінченко Т. М. Еліптичні системи диференціальних рівнянь у просторах 

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

01.01.02 "Диференц. рівняння" / Зінченко Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — 

[2014-0567 А] 

 УДК 517.956.2 

2605. Карпенко О. В. Зв'язок між якісними властивостями розв'язків диферен-

ціальних та відповідних їм різницевих рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Карпенко Ольга 

Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 120 пр. — 

[2014-1194 А] 

 УДК 517.9 

2606. Піддубний О. М. Теореми типу Гарді—Літтлвуда та апроксимативні 

властивості узагальненого оператора Абеля—Пуассона : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Піддубний 

Олексій Михайлович ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2014-0321 А] 

 УДК 517.5 

2607. Садовий Д. Ю. Асимптотичний аналіз крайових задач в густих бага-

торівневих з'єднаннях типу 3:2:2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Садовий Дмитро Юрійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-0343 А] 

 УДК 517.9 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

2608. Біла Г. Д. Оптимальне оцінювання параметрів нелінійних стохастичних 

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

01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Біла Галина Дмитрівна ; 

НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2014. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1631 А] 

 УДК 519.21 

2609. Жихарєва Ю. І. Сингулярні розподіли ймовірностей, пов'язані з пред-

ставленнями чисел знакододатними рядами Люрота : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статисти-

ка" / Жихарєва Юлія Ігорівна ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки 

[та ін.]. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-1334 А] УДК 519.21 
2610. Синявська О. О. Застосування бакстерівських сум до оцінювання пара-

метрів випадкових процесів та полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Синявська 

Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1255 А] 

 УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 

2611. Грицюк В. І. Стійкі методи структурно-параметричної ідентифікації ди-

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

01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Грицюк Віра Іллівна ; Харків. нац. 

ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 30 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—27 (32 назви). 

— 100 пр. — [2014-0614 А] 
 УДК 519.6 

На ступінь кандидата 

2612. Білецький В. М. Наближене розв'язування лінійних багатовимірних ін-

тегральних рівнянь методом узагальненого розділення змінних : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчисл. математика" / 

Білецький Василь Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0373 А] 

 УДК 519.64 

2613. Паздрій О. І. Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для 

нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку на півосі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчисл. мате-
матика" / Паздрій Оксана Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Львів, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2014-1735 А] 

 УДК 519.6 

519.7 Математична кібернетика 

На ступінь кандидата 

2614. Іванов Є. В. Дослідження абстрактних систем із входами та виходами як 

частковими функціями часу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Іванов Євген 
В'ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1148 А] 

 УДК 519.7 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

2615. Михайлюк В. О. Оцінки складності постоптимального аналізу та наб-

лижені алгоритми реоптимізації для задач дискретного програмування : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи 

інформатики та кібернетики" / Михайлюк Віктор Олексійович ; НАН України, Ін-т 

кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—32 

(35 назв). — 100 пр. — [2014-0462 А] 

 УДК 519.854 

На ступінь кандидата 

2616. Олексійчук Ю. Ф. Комбінаторні задачі оптимізації потоку в мережі і 

методи їх розв'язування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Олексійчук 

Юрій Федорович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [ВНЗ 

Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2014-1368 А] 

 УДК 519.85 

2617. Путятіна О. Є. Моделі стохастичних процесів у задачах оптимізації 

портфеля цінних паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Путятіна Олександра Єв-

геніївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0331 А] 

 УДК 519.86 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження.  

Геодезія 

524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь кандидата 

2618. Бабик Ю. В. Розподіл видимої та прихованої маси в рентгенівських 

скупченнях галактик на z < 1.4 за даними космічної обсерваторії "Чандра" : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, 

радіоастрономія" / Бабик Юрій Вікторович ; НАН України, Голов. астрон. обсерва-

торія. — Київ, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 (37 назв). — 100 пр. — 

[2014-0645 А] 

 УДК 524.7/.8 

2619. Бондар А. В. Дослідження дифузних міжзоряних смуг за допомогою 

спектроскопії високої роздільної здатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Бондар Ар-

кадій Валерійович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [Міжнар. центр аст-

рон. та мед.-екол. дослідж.]. — Київ, 2014. — 25 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0774 А] 

 УДК 524.5-13 

2620. Маслюх В. О. Прискорення космічних променів у Гіпернових зорях, за-

лишках Гіпернових зір та у скупченнях галактик : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Мас-

люх Володимир Омелянович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-0882 А] 

 УДК 524.1:524.352/.354 
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528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи.  

Фотограмметрія. Дистанційне зондування.  

Картографія 

На ступінь доктора 

2621. Нікулін С. Л. Геоінформаційна технологія вирішення прогнозно-по-

шукових задач за комплексом геолого-геофізичних і космічних даних : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.05 "Геол. інформатика" / 

Нікулін Сергій Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. ВНЗ "Нац. 

гірн. ун-т"]. — Київ, 2013. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 37—40 (44 назви). — 150 пр. 

— [2013-4876 А] 

 УДК 528.854:528.7 

53 Фізика 

На ступінь кандидата 

2622. Пак А. О. Методи вимірювання енергетичних характеристик потужного 

лазерного випромінювання гратчастими болометричними приймачами з урахуван-

ням нелінійних ефектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Пак Анастасія Олегів-

на ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 

Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-1542 А] 

 УДК 53.082:681.7.069 

531 Загальна механіка. Механіка твердих  

і жорстких тіл 

На ступінь кандидата 

2623. Дербаба В. А. Імітаційно-статистична модель інструментальних похибок 

вимірювання геометричних параметрів зубчастих коліс : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. 

величин" / Дербаба Віталій Анатолійович ; Одес. держ. акад. техн. регулювання та 

якості, [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Одеса, 2014. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 23—24 (11 назв). — 120 пр. — [2014-1322 А] 

 УДК 531.7:62-233.3 

2624. Іванов І. Л. Зв'язна стійкість великомасштабних систем з запізненням та 

імпульсною дією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

спец. 01.02.01 "Теорет. механіка" / Іванов Ігор Львович ; НАН України, Ін-т механіки 

ім. С. П. Тимошенка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2014-1090 А] 

 УДК 531.36 

2625. Пирогов В. В. Особливості зрівноваження маятниками обертового несу-

чого тіла в ізольованій системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Пирогов Володимир Васильович ; 

НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — 

Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-1103 А] 

 УДК 531.38:533.6.013.42 
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532 Загальні питання механіки рідин.  

Механіка рідин (гідромеханіка) 

На ступінь кандидата 

2626. Лимарченко В. О. Коливання трубопроводів з рідиною на вібруючій ос-

нові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 

"Теорет. механіка" / Лимарченко Володимир Олегович ; НАН України, Ін-т матема-

тики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0301 А] 

 УДК 532.595 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь доктора 

2627. Агапітов О. В. Резонансні ефекти взаємодії хвиля-частинка в навколо-

земному космічному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Агапітов Олексій Володими-

рович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка]. — Київ, 2014. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—33 (83 назви). — 100 пр. — 

[2014-0761 А] 

 УДК 533.922:629.785 

На ступінь кандидата 

2628. Месарош Л. В. Фізика процесів у низькотемпературній лазерній і га-

зорозрядній плазмі алюмінію, олова і повітря : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Месарош Лівіа Ва-

силівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (31 назва). — 100 пр. — [2014-0884 А] 

 УДК 533.9 

2629. Соломенко О. В. Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуг-

леводнів у динамічних плазмово-рідинних системах атмосферного тиску : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плаз-

ми" / Соломенко Олена Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—22. — 165 пр. — [2014-0505 А] 

 УДК 533.9 

534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь доктора 

2630. Ярошенко О. О. Акустичні поля у неоднорідних гідроакустичних хвиле-

водах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.06 

"Акустика" / Ярошенко Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т гідроме-

ханіки, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(45 назв). — 100 пр. — [2014-0558 А] 

 УДК 534.231 

На ступінь кандидата 

2631. Носов Ю. Є. Вплив нестаціонарних процесів у привідних системах на 

динаміку щоглових конструкцій підіймальних пристроїв : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Носов 

Юрій Євгенович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1234 А] 

 УДК 534.1:621.876 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 

2632. Городинська Н. В. Взаємозв'язок поляризаційних та кореляційних ха-

рактеристик оптичних полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Городинська Ніна Василівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2014-1133 А] 

 УДК 535.512:535.41 

2633. Данилюк Г. Д. Ефекти низькорозмірності в електронних властивостях 

халькогенідів талію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Данилюк Ганна Дмит-

рівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2014-0251 А] 

 УДК 535.34:[548.0:546.683-3 

2634. Примак М. В. Вплив умов формування та дія опромінення на оптичні 

характеристики композитів з нанокристалами типу CdSe : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і 

діелектриків" / Примак Микола Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. 

нац. ун-т", [Ін-т електрон. фізики НАН України]. — Ужгород, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2014-0917 А] 

 УДК 535.3:621.315.59 

2635. Чорній В. П. Спектроскопія і моделювання центрів люмінесценції в 

фосфатах та молібдатах з тривалентними катіонами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Чорній 

Віталій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2014-1756 А] 

 УДК 535.372 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 

2636. Морозюк Л. І. Розвиток теорії та методів дослідження процесів перетво-

рення та отримання тепла та холоду в установках з багатокомпонентними та багато-

фазними робочими речовинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Морозюк Ла-

риса Іванівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Оде-

са, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2013-4871 А] 

 УДК 536.7:621.57 

На ступінь кандидата 

2637. Андреєва О. М. Точкові дефекти в кристалічних системах різної вимір-

ності (3D — PвIn, 2D — NвSe2) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Андреєва Ольга Миколаївна ; 
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НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т"]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1281 А] 

 УДК 536.42:539.3 

2638. Базюк Л. В. Теплофізичні властивості твердих колоїдних систем на ос-

нові хімічно-механоактивованих нано- та мікророзмірних вуглецевих волокон : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.24 "Фізика 

колоїд. систем" / Базюк Лілія Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2014. — 25 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 (52 назви). — 100 пр. — [2014-1041 А] 

 УДК 536.2:[544.77.022.823:661.666 

2639. Васільєв О. О. Термодинамічні властивості вуглецевих багатостінних 

нанотрубок та нанокристалічних алмазів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Васільєв Олександр Олексійович ; НАН 

України, Ін-т проблем матеріалознав. ім. І. М. Францевича, [Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 

100 пр. — [2013-4844 А] 

 УДК 536.631:544.22 

2640. Самійленко С. М. Методологічні засади оптимізації теплотехнологічно-

го комплексу цукрового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Самійлен-

ко Сергій Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 110 пр. — [2014-0719 А] 

 УДК 536.7:664.1 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

2641. Гнезділов В. П. Романівське розсіювання світла в сильнокорельованих 

електронних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Гнезділов Володимир Петрович ; НАН України, Фіз.-

техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2014. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 23—29 (56 назв). — 100 пр. — [2014-1570 А] 

 УДК 537.6 

На ступінь кандидата 

2642. Верба Р. В. Надвисокочастотні властивості штучних магнонних крис-

талів на основі ґраток магнітних наноелементів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Верба Роман Володи-

мирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-0786 А] 

 УДК 537.86:538.975 

2643. Дзян С. О. Вихрова структура планарного кластера та динаміка ланцюж-

ка магнітних наночастинок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Дзян Сергій Олександрович ; Ін-т магнетизму 

НАН України та М-ва освіти і науки України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 

— Київ, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2014-0399 А] 

 УДК 537.6:538.91 
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2644. Заболотін А. Є. Оптичні та магнітооптичні властивості одновимірних 

фотонних кристалів з дефектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Заболотін Андрій Євгенович ; НАН 

України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2014. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-0266 А] 

 УДК 537.632 

2645. Крайовський В. Я. Чутливі елементи термоперетворювачів на основі 

напівпровідникового матеріалу n-HfNiSn : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання тепл. величин" / 

Крайовський Володимир Ярославович ; Ін-т техн. теплофізики НАН України, [Нац. 

ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2014-0135 А] 

 УДК 537.311.322 

2646. Швед В. М. Електронні властивості кристалів та твердих розчинів A
iv
, 

A
iii

B
v
 і A

ii
B

vi 
з домішками перехідних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелек-

триків" / Швед Віра Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2014-1279 А] 

 УДК 537.311.33 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

2647. Балабай Р. М. Особливості розподілу електронної густини в нанороз-

мірних функціональних матеріалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Балабай Руслана 

Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — 

Київ, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2014-0767 А] 

 УДК 538.975 

2648. Головіна І. С. Киснево-октаедричні сегнетоелектрики: структура і влас-

тивості дефектів, розмірні ефекти, НВЧ резонатори : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Головіна Ірина 

Сергіївна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — 

Київ, 2014. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (43 назви). — 100 пр. — 

[2014-0805 А] УДК 538.9 

2649. Коровін О. В. Поверхневі поляритони і локальні збудження в плазмон-

но-фотонних наноструктурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Коровін Олександр Вадимович ; Ін-т 

фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — Київ, 2014. — 36 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2014-0684 А] 

 УДК 538.95 

2650. Попович Д. І. Фізико-хімічні властивості низькорозмірних лазерно-

сформованих оксидних та нітридних структур : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Попович Дмитро 

Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т 

приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — 

Івано-Франківськ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (52 назви). — 

100 пр. — [2014-0492 А] УДК 538.91:544.72 
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2651. Яремій І. П. Дефекти структури приповерхневих шарів іонно-імп-

лантованих епітаксійних плівок та монокристалів гранату : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Яремій 

Іван Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". 

— Івано-Франківськ, 2014. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34. — 100 пр. — 

[2014-1077 А] 

 УДК 538.911:549.621.9 

На ступінь кандидата 

2652. Дубина Д. С. Нерівноважна надпровідність та ефект близькості в над-

провідниках з просторово неоднорідним параметром порядку : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.22 "Надпровідність" / Дубина 

Дмитро Сергійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 

2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-0258 А] 

 УДК 538.945 

2653. Дякін М. В. Спін-поляризована струмова інжекція та ефекти нерівно-

важної надпровідності в структурах Co2CrAI-I-Pb : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.22 "Надпровідність" / Дякін Максим Во-

лодимирович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-0263 А] 

 УДК 538.945 

2654. Зленко В. О. Структурні характеристики і магнітооптичні властивості 

масивів наночастинок Co і Ni, отриманих методом термодиспергування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Зленко Віталій Олександрович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0838 А] 

 УДК 538.9 

2655. Парафіло А. В. Вплив кіральних і вібраційних ефектів на нормальний та 

надпровідний транспорт у вуглецевих нанотрубках : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Парафіло Антон 

Вікторович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — 

Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0483 А] 

 УДК 538.94 

2656. Пуганцева О. В. Екситонні ефекти в оптичних спектрах шаруватих 

напівпровідникових структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Пуганцева Олена Валеріївна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2014-1742 А] 

 УДК 538.958 

2657. Слободзян Д. П. Еволюція структурних дефектів у приповерхневому 

шарі бар'єрних структур на основі p-Si, стимульована дією зовнішніх факторів : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика 

напівпровідників і діелектриків" / Слободзян Дмитро Петрович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (31 назва). 

— 100 пр. — [2014-0348 А] 

 УДК 538.9 

2658. Яценко Л. Ф. Структура та властивості поверхні титанового сплаву ВТ6 

після високоенергетичних впливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Яценко Людмила 

Федорівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0560 А] 

 УДК 538.971:669.295 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика.  

фізика 

На ступінь кандидата 

2659. Галайдич К. В. Багаточастотна динаміка взаємодії електронних згустків 

з діелектричними резонаторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. частинок" / Галайдич Костянтин 

Вікторович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Харків, 

2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0385 А] 

 УДК 539.12:621.384.6 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних  

систем. Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

2660. Запорожець Т. В. Термодинаміка та багатомасштабне моделювання конт-

рольованих дифузією процесів у багатофазних наносистемах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Запо-

рожець Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, 

[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 37—41 (51 назва). — 100 пр. — [2014-1145 А] 

 УДК 539.219.3 

2661. Ляшенко Ю. О. Вплив дифузійних процесів на еволюцію розподілу фаз 

у контактних зонах бінарних та потрійних металевих систем : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Ляшенко 

Юрій Олексійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Черкас. 

нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (61 назва). — 100 пр. — [2014-0626 А] 

 УДК 539.219.3 

2662. Янчевський І. В. Прямі та обернені задачі нестаціонарного деформуван-

ня біморфних електропружних елементів конструкцій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Янчевський Ігор Владиславович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Ти-

мошенка. — Київ, 2014. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36 (42 назви) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2014-0760 А] 

 УДК 539.3 

На ступінь кандидата 

2663. Авраменко Ю. О. Визначення напружено-деформованого стану орто-

тропних тороїдальних оболонок змінної товщини в уточненій постановці : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка де-

формів. твердого тіла" / Авраменко Юлія Олександрівна ; НАН України, Ін-т ме-

ханіки ім. С. П. Тимошенка. — Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-1603 А] 

 УДК 539.3 
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2664. Беженар А. А. Електрофізичні властивості шаруватих композицій фто-

ропласт-вуглець : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Беженар Антоніна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2014-1626 А] 

 УДК 539.3 

2665. Брагіна Я. Ю. Удосконалення процесів гарячого пресування порошко-

вих матеріалів на основі оптимізації режимів електричного нагріву і оснащення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та 

машини оброб. тиском" / Брагіна Яна Юріївна ; Донбас. держ. машинобуд. акад. — 

Краматорськ (Донец. обл.), 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (23 назви). — [2014-0222 А] 

 УДК 539.378.3:621.762.5 

2666. Вовкодав О. В. Розв'язання задач про напружено-деформований стан 

сферичних оболонок змінної жорсткості в уточненій постановці на основі сплайн-

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

01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Вовкодав Оксана Василівна ; НАН 

України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2014-1661 А] 

 УДК 539.3 

2667. Водка О. О. Розробка методів оцінки ресурсу болтових з'єднань робочих 

коліс поворотно-лопатевих гідротурбін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Водка Олексій 

Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1663 А] 

 УДК 539.3 

2668. Завдовєєв А. В. Формування структури і фізико-механічних властивос-

тей низьковуглецевих сталей 20Г2С і 08Г2С при інтенсивній пластичній деформації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Завдовєєв Анатолій Вікторович ; НАН України, Ін-т електрофізики і 

радіац. технологій, [Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна]. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1144 А] 

 УДК 539.2 

2669. Кузишин О. В. Формування та властивості наноплівок з неорганічних та 

органічних рідин на металевих поверхнях під час динамічного контакту при надви-

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

01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Кузишин Ольга Василівна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2014. — 

28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—26 (42 назви). — 100 пр. — [2014-0441 А] 

 УДК 539.216:621.894 

2670. Попович О. Г. Формування залишкових напружень в поверхневих шарах 

деталей у залежності від параметрів поверхневого пластичного деформування : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка де-

формів. твердого тіла" / Попович Олексій Геннадійович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — 

Запоріжжя, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-0326 А] 

 УДК 539.388.2 
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2671. Ревенко А. В. Вплив повзучості ін'єкційних матеріалів на ефективність 

відновлення міцності пошкоджених тріщинами елементів конструкцій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 

твердого тіла" / Ревенко Андріан Вікторович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Кар-

пенка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-0923 А] УДК 539.3 

2672. Сторожук Н. В. Кінетика дифузії, ефектів Кіркендала та Френкеля при 

нерівноважності дефектів та неідеальності стоків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Сторожук Надія 

Вікторівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 

100 пр. — [2014-1262 А] 

 УДК 539.219.3 

2673. Томин У. О. Анізотропні ефекти в дефектній підсистемі іонно-імплан-

тованих матеріалів із структурою гранату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Томин Уляна 

Олексіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 

Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2014-0955 А] 

 УДК 539.22+548.4 

2674. Хотенко О. О. До теорії квадратично нелінійних хвиль Релея : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка де-

формів. твердого тіла" / Хотенко Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т механіки 

ім. С. П. Тимошенка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-0741 А] 

 УДК 539.3 

2675. Чижик Г. В. Вплив імпульсного електричного струму на механічні влас-

тивості конструкційних матеріалів та еволюцію їх структури : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Чижик Ганна Василівна ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писа-

ренка. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). 

— 100 пр. — [2014-0537 А] 

 УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

На ступінь кандидата 

2676. Аксеновська О. А. Синтез і властивості водорозчинних олігоетерів з 

різними типами функціональних груп, здатних до зв'язування урану і трансуранових 

елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 

"Хімія високомолекуляр. сполук" / Аксеновська Олеся Анатоліївна ; НАН України, 

Ін-т хімії високомолекуляр. сполук, [Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії]. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1607 А] 

 УДК 54.057:66.095.261.4 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

2677. Волнянська О. В. Іонометрія деяких нітрогенвмісних органічних хар-

чових добавок в промисловій продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Волнянська Олена Вікторівна ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — 

Ужгород, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2014-1667 А] УДК 543.554.6 

2678. Марченко С. В. Розробка ферментної біосенсорної системи для одно-

часного визначення сечовини та креатиніну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Марченко Світлана Володимирів-

на ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 110 пр. — [2014-0305 А] 

 УДК 543.554.2+547.495.2+547.495.9 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

2679. Воронін Є. П. Особливості хімічного та адсорбційного модифікування 

пірогенного нанокремнезему : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. 

наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Воронін Євгеній Пилипович ; НАН 

України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—36 (69 назв). — 100 пр. — [2014-1672 А] 

 УДК 544.723 

2680. Гречанюк В. Г. Фізико-хімічні основи формування конденсованих з па-

рової фази композиційних матеріалів на основі міді : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Гречанюк Віра Григорівна ; 

НАН України, Ін-т проблем матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — Київ, 2013. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (46 назв). — 100 пр. — [2013-4852 А] 

 УДК 544.344.016:620.22-021.58 

На ступінь кандидата 

2681. Бежин М. О. Вилучення стронцію з рідких радіоактивних відходів сор-

бентом, імпрегнованим дибензо-18-краун-6 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Бежин Микола Олексійович ; 

Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Севастопол. нац. ун-т ядер. 

енергії та пром-сті М-ва енергетики та вугіл. пром-сті України]. — Кременчук 

(Полтав. обл.), 2014. — 21с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 

(23 назви). — 100 пр. — [2014-0213 А] 

 УДК 544.135:66.081 

2682. Галабурда М. В. Властивості залізовмісних кремнеземів, синтезованих з 

використанням ацетилацетонату заліза(ІІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Галабурда Марія 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2014. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (26 назв). — 100 пр. — [2014-1678 А] 

 УДК 544.723 

2683. Гусяк Н. Б. Гетероструктури діоксиду титану з поліметиновими барвни-

ками як фотокаталізатори редокс-перетворень калій йодиду та метиленового блакит-

ного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. 

хімія" / Гусяк Наталія Богданівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-1321 А] УДК 544.526 
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2684. Келип О. О. Синтез та фізико-хімічні властивості мезопористих ка-

талізаторів на основі діоксиду титану, модифікованого іонами d-металів (Mn, Co, 

Ni) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика 

і хімія поверхні" / Келип Олексій Олексійович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні 

ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-0420 А] 

 УДК 544.526.5+546.21 

2685. Козакевич Р. Б. Композити на основі кремнеземів та хітозану для конт-

рольованого вивільнення активних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Козакевич Роман Борисо-

вич ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-0681 А] 

 УДК 544.72 

2686. Кравченко О. Є. Структура і електричні властивості плівок міді, золота, 

нікелю і паладію нанометрової товщини на аморфних підкладках : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверх-

ні" / Кравченко Олексій Євгенович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2014. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2014-0686 А] 

 УДК 544.72 

2687. Огар Г. О. Синтез макрофотоініціаторів на основі коолігомерів малеїно-

вого ангідриду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Огар Галина Олександрівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2014-0473 А] 

 УДК 544.723 

2688. Підлужна А. Ю. Літієва інтеркаляція хімічно модифікованих та дефект-

них низькорозмірних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Підлужна Анна Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Чернівці, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2014-0152 А] 

 УДК 544.018.2 

2689. Попович Н. О. Вплив складу метал-оксидних Ag/Al2O3/кордієрит та 

цеолітних Ag/BEA каталізаторів на їх активність і селективність в процесі 

відновлення оксидів азоту спиртами C2, C4 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.15 "Хім. кінетика і каталіз" / Попович Наталія 

Олексіївна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — Київ, 2014. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1009 А] 

 УДК 544.478.41:546.172.6 

2690. Руденко К. П. Електрохімічна поведінка імінодіацетатних і гідроксие-

тилімінодіацетатних комплексів паладію (ІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Руденко Костянтин Петрович ; 

НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-

0931 А] 

 УДК 544.654.2:546.98 

2691. Федяніна Т. В. Вплив біосумісних організованих середовищ на фізико-

хімічні властивості флавоноїдів у розчинах та на поверхні високодисперсного 
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кремнезему : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Федяніна Тетяна Володимирівна ; НАН України, 

Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0524 А] 

 УДК 544.723:544.77.051.7 

2692. Фесенко Т. В. Лазерна десорбція/іонізація фотоактивних органічних мо-

лекул на поверхні мезопористих оксидних золь-гель плівок : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Фесенко 

Тетяна Вікторівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-0736 А] 

 УДК 544.526:543.524 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

2693. Вержак Є. В. Вплив термообробки на спектр дефектів кристалів CdTe, 

легованого донорними домішками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / Вержак Євгенія Василівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—18 (37 назв). — 100 пр. — [2014-1402 А] 

 УДК 546.48:66.046.51 

2694. Плутенко Т. О. Синтез, структура і властивості сегнетоелектриків-

напівпровідників на основі (1-x)BaTiO3–xM0.5Bi0.5TiO3 (M Na, K) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Плутен-

ко Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вер-

надського. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-0914 А] 

 УДК 546.43'546.82-31+546.81'546.82-31].057 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 

2695. Баглай Я. В. Синтез карбо-бензенів, карбо-циклогексадієнів та карбо-

бутадієнів з хромоформними замісниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Баглай Ярослав Васильович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ун-т Поля Сабатье (м. Тулуза, Франція)]. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1124 А] 

 УДК 547.526 

2696. Гудзь Г. П. Синтез та властивості гетероциклічних аналогів нуклеозидів 

на основі фторовмісних 1,2,3-триазолів та урацилів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Гудзь Ганна Петрівна ; 

НАН України, Ін-т органіч. хімії. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0665 А] 

 УДК 547.79+547.854 

2697. Добриднєв О. В. Синтез 5-аміно-3(2H)-піролінонів та 5-аміно-3(2H)-

тіофенонів на основі α-функціоналізованих карбонових кислот : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Добриднєв 

Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-1140 А] 

 УДК 547.745 
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2698. Колодяжна О. О. Асиметричний синтез модифікованих природних спо-

лук — функціоналізованих фосфонатів та циклоалканів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Колодяжна Ольга 

Олегівна ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-0430 А] 

 УДК 547.23+547.9 

2699. Пікун Н. В. Реакції амідів поліфтороалкантіокарбонових кислот з фос-

форовмісними нуклеофілами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Пікун Надія Вікторівна ; НАН України, Ін-т 

органіч. хімії. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2014-0712 А] 

 УДК 547.46'054.4:543.272.42 

2700. Симчак Р. В. Аніонарилювання функціоналізованих похідних акрилової 

та метакрилової кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Симчак Руслан Васильович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2014. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (22 назви). — 100 пр. — [2014-1254 А] 

 УДК 547.32+547.556.7 

55 Геологія. Науки про Землю 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  

Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 

2701. Прокоф'єв О. М. Особливості температурно-вологісного режиму в тро-

посфері високих широт Південної півкулі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / 

Прокоф'єв Олег Милославович ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-0631 А] 

 УДК 551.524.3 

2702. Смичок В. Д. Метрологічне забезпечення вимірювання характеристик 

верхніх шарів атмосфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Смичок Василь 

Дмитрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — 

Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. — [2014-1748 А] 

 УДК 551.501.8 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь доктора 

2703. Гуріна Т. М. Розробка алгоритму оптимізації протоколів кріоконсер-

вування клітинних суспензій з урахуванням фізичних ефектів в області субнульових 

температур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.19 

"Кріобіологія" / Гуріна Тетяна Михайлівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології 

і кріомедицини. — Харків, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—37 (91 назва). 

— 100 пр. — [2014-0815 А] 

 УДК 57.086.13 
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На ступінь кандидата 

2704. Коршун Л. М. Біотехнологічні основи конструювання імуноензимної 

тест-системи для діагностики вірусу простого герпесу 2-го типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Коршун 

Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Забо-

лотного, [Приват АТ "Наук.-вироб. компанії "Діапроф-Мед"]. — Київ, 2014. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0132 А] 

 УДК 57.083.33:616.523-07 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь кандидата 

2705. Федюшко М. П. Біоіндикація антропогенного тиску на агробіорізно-

маніття в умовах північного Приазов'я України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Федюшко Марина Петрівна ; 

Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Тавріч. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2014-0958 А] 

 УДК 574.4:528.854](477.7) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь кандидата 

2706. Сосніна К. О. Імуногенетичні передумови ранніх репродуктивних втрат 

у людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 

"Генетика" / Сосніна Катерина Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Нац. наук. центр радіац. медицини НАМН України", [ДУ "Ін-т спадкової 

патології НАМН України"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-1392 А] 

 УДК 575:577.27:618.39-021.3 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь кандидата 

2707. Редька О. Г. Морфофункціональні зміни в системі аденогіпофіз-щи-

товидна залоза при тривалій дії пестициду 2,4Д та засоби їх корекції : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Редька Олена Георгіївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. 

мед. ун-т", [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Луганськ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1425 А] 

 УДК 576.31:611.44 

2708. Черкас В. П. Клітинна сигналізація гіпокальцину у нейронах гіпокампа : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біо-

фізика" / Черкас Володимир Петрович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бого-

мольця. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (29 назв). — 100 пр. — 

[2014-1437 А] 

 УДК 576.32/.36:612.822 
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577 Maтеріальні основи життя. Біохімія.  

Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь кандидата 

2709. Берник О. О. Біохімічні реакції гепатоцитів на розвиток тривалої гіпо-

хлоргідрії шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Берник Оксана Орестівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 151 пр. — [2014-1629 А] 

 УДК 577.151.6:611.33 

2710. Білик Ж. І. Активний транспорт натрію в клітинах коренів кукурудзи за 

умов засолення та дії синтетичних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Білик Жанна Іванівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України]. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1564 А] 

 УДК 577.352.4:[631.416.5:633.15 

2711. Вовк Т. Б. Стан системи гемостазу за умов розвитку системного черво-

ного вовчака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Вовк Тетяна Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-0233 А] 

 УДК 577.112.7:616.5-002.52 

2712. Жиленко В. В. Дослідження біохімічних механізмів протипухлинної ак-

тивності фенугреку (Trigonella foenum graecum L.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Жиленко Вероніка Володи-

мирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т експерим. патології, онкології і 

радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0407 А] 

 УДК 577.1:616-006.04 

2713. Кузнецов К. І. Модуляція Kv3 каналами тонічної імпульсації та динаміки 

внутрішньоклітинного кальцію в гангліозних клітинах сітківки ока щура : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Кузне-

цов Кирило Ігорович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 

2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2013-4865 А] 

 УДК 577.352.5:612.843.014 

2714. Левчук Г. М. Біологічна активність лектиноподібних білків льону олій-

ного в залежності від стадії розвитку та дії стресових факторів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Лев-

чук Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Запоріз. 

нац. ун-т]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 

100 пр. — [2014-0690 А] 

 УДК 577.112:581.17:633.85 

2715. Марунич Р. Ю. Експресія ключових генів регуляції метаболізму глюко-

зи у трансформованих клітинах людини та у тканинах щурів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Марунич Ростислав 

Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна 

НАН України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. 

— [2014-1478 А] 

 УДК 577.112 
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2716. Нідялкова Н. А. Пептидази Bacillus thuringiensis IMB B-7324 зі специ-

фічністю до еластину і фібрину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Нідялкова Наталя Афанасіївна ; НАН 

України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2013. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2013-4874 А] 

 УДК 577.152.34 

2717. Ратушна О. О. Експресія генів як фактор регуляції метаболічних про-

цесів за умов ожиріння та діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ратушна Оксана Олександрівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України]. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0715 А] 

 УДК 577.21:[613.25+616.379-008.64]-008.9 

2718. Сівко Р. В. Транспорт глутамату в нервових терміналях головного мозку 

щурів за умов зміни рівня холестеролу в мембранних структурах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Сівко Роман 

Віталійович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 120 пр. — [2014-0725 А] 

 УДК 577.112.384:577.352.5 

2719. Старикович М. О. Антигенна специфічність і каталітична активність 

імуноглобулінів класу А молока людини і їхній вплив на клітини ссавців : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. 

біологія, гістологія" / Старикович Марина Олексіївна ; НАН України, Ін-т біології 

клітини. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-1502 А] УДК 577.112.7:576.32/.36 

2720. Степанець І. О. Потенційні білкові маркери розвитку хронічної алко-

гольної інтоксикації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Степанець Інна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-0949 А] 

 УДК 577.112.7:616.89-008.44-099 

2721. Хомула Є. В. Особливості функціонування потенціалкерованих 

кальцієвих каналів Т-типу та ванілоїдних рецепторів TRPV1 при різних типах пери-

феричної діабетичної нейропатії у щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Хомула Євген Валерійович ; НАН 

України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Міжнар. центр молекуляр. фізіології]. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-1400 А] 

 УДК 577.35:577.25 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

2722. Гаморак Г. П. Вплив нашкірних аплікацій ітаконової кислоти на мікро-

флору товстої і дистального відділу тонкої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Гаморак Галина Петрів-

на ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. 

мед. наук України", [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"] МОЗ України. — Харків, 

2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-4848 А] 

 УДК 579.61:612.336:547.462.3 
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2723. Ковтун В. А. Розробка засобів індикації та ідентифікації лістерій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 

мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Ковтун Вікторія 

Анатоліївна ; Держ. вет. та фітосанітар. служба України, Держ. наук.-контрол. ін-т 

біотехнології і штамів мікроорганізмів. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2014-0623 А] 

 УДК 579.62 

2724. Колеснікова К. Ю. Поживні середовища з гідролізатів морських 

гідробіонтів та їх ефективність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імуно-

логія" / Колеснікова Катерина Юріївна ; Держ. вет. та фітосанітар. служба України 

[та ін.]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — 

[2014-0683 А] 

 УДК 579.62:574.5 

2725. Комаренко Н. С. Мікроорганізми в біоценотичних структурах природ-

них осередків кліщових трансмісивних зооантропонозів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Комаренко Наталія 

Сергіївна ; НАН України, Ін-т біології клітини, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-

лицького МОЗ України]. — Львів, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(25 назв). — 130 пр. — [2014-1347 А] 

 УДК 579.22 

2726. Романенко О. А. Система стандартизації та контролю методів лабора-

торної діагностики і засобів специфічної профілактики сказу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоото-

логія, інфекц. хвороби та імунологія" / Романенко Олег Анатолійович ; Держ. вет. та 

фітосанітар. служба України, Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мік-

роорганізмів. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-0633 А] 

 УДК 579.62:578.82/.83 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 

2727. Бойко І. В. Індуковані саліцилатом адаптивні зміни фотосинтетичного 

апарату рослин за дії іонів кадмію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Бойко Ірина Василівна ; НАН 

України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—18 (45 назв). — 100 пр. — [2014-0220 А] 

 УДК 58.02 

2728. Буськанюк М. В. Екологічні особливості відновлення рослинності 

зрубів смерекових лісів Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Буськанюк Марія Василівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-

ника]. — Дніпропетровськ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1566 А] 

 УДК 581.5:582.475]:630*23(292.452) 

2729. Грищук О. О. Фітогормональний статус сої за використання штамів із 

різними симбіотичними характеристиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Грищук Олена Олександ-
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рівна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — Київ, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0970 А] 

 УДК 581.557:579.841.3 

2730. Гуляєва Г. Б. Фосфорне живлення, фотосинтез і продуктивність цукро-

вого буряка та озимої пшениці за дії біологічно активних речовин : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Гу-

ляєва Ганна Борисівна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — Київ, 

2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2014-0248 А] 

 УДК 581.132:[633.11+633.63 

2731. Дерев'янська Г. Г. Урбанофлора агломерації Донецьк—Макіївка : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 

Дерев'янська Ганна Геннадіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нікіт. ботан. сад — 

Нац. наук. центр, [Донец. нац. ун-т]. — Ялта (Автоном. Республіка Крим), 2014. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (24 назви). — 100 пр. — [2014-1137 А] 

 УДК 581.9(477.62-21) 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

2732. Козінцев О. Ф. Мідія Mytilus galloprovincialis Lam. — біоіндикатор заб-

руднення важкими металами прибрежних вод Криму (Чорне море) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Козінцев 

Олександр Федорович ; НАН України, Ін-т гідробіології, [Ін-т біології півд. морів 

О. О. Ковалевського]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-0127 А] 

 УДК 594.124:628.193(262.5) 

2733. Онисковець М. Я. Особливості впливу cвинцю на функціональний стан 

клітин крові та органів коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Онисковець Марта 

Ярославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Львів. нац. аграр. 

ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Львів, 2014. — 16, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1069 А] 

 УДК 591.111:597.551.2]:546.81 
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6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь кандидата 

2734. Гойстер О. С. Розробка експресних методів біотестування Т-2 токсину : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехно-

логія" / Гойстер Оксана Станіславівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Пал-

ладіна. — Київ, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-1132 А] УДК 602.1:53.082.9 

2735. Оленюк О. А. Електромагнітна біотехнологія та електронні системи 

підвищення врожайності цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Оленюк Олек-

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

техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2014. — 29 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 24—25 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0897 А] 

 УДК 602.4:537.531:631.53.027 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 

2736. Верескун Р. В. Морфогенез скелета після імплантації до великогомілко-

вої кістки біогенного гідроксилапатиту, насиченого залізом : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Верескун 

Руслан Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. 

мед. ун-т". — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-1658 А] 

 УДК 611.71:616.718.5-089.843-092.9 

2737. Гасанова І. Х. Вікові особливості будови судинних сплетень шлуночків 

головного мозку при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини : 

(анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гасанова Ілаха Халіс ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — 

Сімферополь, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-0795 А] УДК 611.81/.82.08 

2738. Джалілова Е. А. Морфологічні відмінності гемомікроциркуляторного 

русла міокарда в нормі та при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Джалілова Ельвіра Айдинівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Київ, 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0253 А] 

 УДК 611.12.018.5:616.379-008.64 

2739. Криворучко М. Є. Морфофункціональні особливості фізичного розвит-

ку дітей періоду другого дитинства і їх зв'язок з деформацією хребтового стовпа : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Криворучко Марія Євгенівна ; ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [ДЗ "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Луганськ, 2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 

(10 назв). — [2014-1203 А] УДК 611.9-053.5:616.711-007.5 
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2740. Кучеренко С. Л. Морфогенез довгих трубчастих кісток при імплантації 

у метадіафізарну ділянку керамічного гідроксилапатиту та впливі електромагнітних 

полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 

"Нормал. анатомія" / Кучеренко Сергій Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-1413 А] 

 УДК 611.71:616.089.843 

2741. Луговськов Д. О. Морфогенез нижньої щелепи під впливом на організм 

парів толуолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Луговськов Дмитро Олексійович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1216 А] 

 УДК 611.716.012:547.533 

2742. Мізь А. В. Вікова анатомія тонкої кишки за умов дії на організм ксе-

нобіотиків: ремоделювання стінки кишки і реорганізація її кровоносного русла : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Мізь Андрій Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського М-ва охорони здоров'я України". — Тернопіль, 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1224 А] 

 УДК 611.34.068:615.917:547.222.1 

2743. Онисько І. О. Морфологічні зміни у тканинах язика під впливом 

опіоїду : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Онисько Ірина Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1541 А] 

 УДК 611.316:612.014.46.062 

2744. Согуйко Ю. Р. Морфологічні особливості структури печінки в нормі та 

при експериментальній діабетичній гіперглікемії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Согуйко Юрій Рома-

нович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. 

— Львів, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-1546 А] 

 УДК 611.36:616.379-008.64 

2745. Струс Х. І. Морфофункціональна характеристика шкіри потомства самок 

щурів за умов експериментального гіпотиреозу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Струс Христина 

Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). 

— 100 пр. — [2014-0952 А] 

 УДК 611.77:616.441-008.64]-092.9 

2746. Шмаргальов А. О. Індивідуальна анатомічна мінливість розмірів, форми 

та положення потиличної кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Шмаргальов Андрій Олександрович ; 

М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. "Луган. держ. 

мед. ун-т"]. — Харків, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-1518 А] 

 УДК 611.715 
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612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

2747. Волкова Н. М. Вплив зниженого атмосферного тиску на кровопостачан-

ня головного мозку, центральні механізми автономної регуляції серцевого ритму при 

когнітивній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Волкова Наталія Михайлівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Вінниця, 2014. — 37 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (45 назв). — 100 пр. — [2014-1666 А] 

 УДК 612.27.014.4 

2748. Єлісєєва О. П. Механізми жирнокислотної і гіпоксичної стимуляції 

кисневозалежних процесів при формуванні адаптаційних реакцій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Єлісєєва Ольга 

Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького МОЗ України]. — Київ, 2014. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 

(57 назв). — 100 пр. — [2014-1086 А] УДК 612.6.03 

2749. Портниченко А. Г. Молекулярні механізми кардіопротекції при прекон-

диціюванні міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Портниченко Алла Георгіївна ; НАН України, Ін-т 

фізіології ім. О. О. Богомольця, Міжнар. центр астрон. та мед.-екол. дослідж. — Київ, 

2014. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 32—38. — 120 пр. — [2014-0327 А] 

 УДК 612.17.014:616.12-092 

На ступінь кандидата 

2750. Недошитко Х. Ю. Особливості обміну ліпідів та стану прооксидантно-

антиоксидантної системи за дії етилового спирту та тетрацикліну : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Недошитко 

Христина Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Чернівці, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 130 пр. — [2014-0585 А] 

 УДК 612.015.1/.3:615.91 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

613.1 Медична кліматологія та метеорологія 

На ступінь кандидата 

2751. Каграманян А. Л. Особливості кровообігу в молодих осіб за різних 

типів погоди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.02.04 "Історія медицини" / Каграманян Анатолій Левович ; М-во охорони здоров'я 

України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-

ського]. — Луганськ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-0570 А] УДК 613.16:612.13-053.81 

613.2 Дієтетика. Гігієна харчування 

На ступінь кандидата 

2752. Роттер М. М. Роль харчової непереносимості у виникненні і лікуванні 

ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 
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"Внутр. хвороби" / Роттер Марія Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомоль-

ця]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-1249 А] 

 УДК 613.24:616-056.25-085 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  

Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь кандидата 

2753. Ласткова Н. Д. Особливості неврологічних порушень при вібраційній 

хворобі від локальної вібрації та їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Ласткова Наталія Дмитріївна ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та нарко-

логії НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — 

Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — 

[2014-1210 А] УДК 613.644:616.8-009-07-08 

2754. Леонова Д. І. Гігієна і токсикологія антипіренів в системі безпечного за-

стосування полімерних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Леонова Дар'я Ігорівна ; 

Держ. установа "Ін-т медицини праці НАМН України", [Держ. п-во "Укр. НДІ меди-

цини трансп." МОЗ України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2014-0138 А] 

 УДК 613.632 

2755. Мороз Д. О. Особливості морфофункціональних перетворень у лімфа-

тичних вузлах після хронічного впливу іонізуючого випромінювання та харчових 

добавок : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Мороз Дар'я Олександрівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 

2014. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1731 А] 

 УДК 613.648.4:613.2 

613.8 Здоров'я та гігієна нервової системи. Здоров'я та етика 

На ступінь доктора 

2756. Мостова О. П. Гігієнічна діагностика та прогностична оцінка закономір-

ностей перебігу процесів психічної і психофізіологічної адаптації школярів 14—17 років : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Мостова Ольга Петрівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 

екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро-

гова МОЗ України]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (59 назв). 

— 100 пр. — [2014-0995 А] УДК 613.8-053.6 

На ступінь кандидата 

2757. Григоренко А. А. Медико-соціальне обґрунтування системи протидії 

тютюнопалінню в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Григоренко Алла Анатоліївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Укр. 

ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(29 назв). — 100 пр. — [2014-0809 А] УДК 613.84(477) 
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2758. Дударенко О. Б. Гігієнічні аспекти прогностичної оцінки і корекції 

особливостей особистості чоловіків, інфікованих вірусом імунодефіциту людини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Дударенко Оксана Борисівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва", [Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-0828 А] 

 УДК 613.86:[616.98:578.828ВІЛ 

2759. Шевченко Л. А. Вплив хронічної алкогольної інтоксикації на морфо-

функціональний стан внутрішніх органів при механічній травмі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Шев-

ченко Лілія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". 

— Луганськ, 2014. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. — 

[2014-1552 А] 

 УДК 613.81:616-001.31-021 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

2760. Камінський О. В. Механізми розвитку незлоякісної ендокринної пато-

логії в осіб, які зазнали дії іонізуючого випромінення внаслідок аварії на ЧАЕС : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 03.00.01 

"Радіобіологія" / Камінський Олексій Валентинович ; Нац. акад. мед. наук України, 

ДУ "Нац. наук. центр радіац. медицини". — Київ, 2013. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—34 (51 назва). — 120 пр. — [2013-4858 А] 

 УДК 614.876:616.43-006.5-092 

2761. Кириченко А. Г. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі 

запобігання та зменшення первинної інвалідності працездатного населення України : 

(на прикладі неврол. патології) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Кириченко Алла Григорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2014. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (40 назв). — 100 пр. 

— [2014-0847 А] УДК 614.2:616.8 

2762. Резуненко Ю. К. Гігієнічне обґрунтування прогнозу потенційної небез-

пеки поліолів на основі гліцеролу, ксиліту, етилен- і пропіленгліколю у зв'язку з 

проблемою санітарної охорони водних джерел : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Резуненко Юрій 

Костянтинович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 

2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (37 назв). — 100 пр. — [2014-1156 А] 

 УДК 614.777 

На ступінь кандидата 

2763. Василенко О. О. Підвищення вогнестійкості багатошарових огород-

жувальних конструкцій шляхом застосування магнезитових плит : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Васи-

ленко Олександр Олександрович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. 

держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0655 А] 

 УДК 614.841.33 
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2764. Володченкова Н. В. Підвищення вибухобезпеки виробничих об'єктів 

зберігання, переробки та використання зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Володченкова Наталія Ва-

леріївна ; Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки України, НАН України, Держ. 

установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці" [та ін.]. — Київ, 2014. — 18 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 120 пр. — [2014-0789 А] 

 УДК 614.83:664.7 

2765. Ємельяненко С. О. Вплив чинників на пожежні ризики у житловому 

секторі : (на прикладі м. Львова) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Ємельяненко Сергій Олександрович ; 

Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. 

— Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0615 А] 

 УДК 614.841.2 

2766. Мазепа Ю. С. Медико-соціальне обґрунтування системи застосування 

ентеросорбентів в закладах охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Мазепа Юлія Святославівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-

ка. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-0877 А] 

 УДК 614.2:615.24 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

2767. Загорій Г. В. Методологічне обґрунтування стратегії і тактики систем-

них заходів щодо оптимізації й ефективного розвитку вітчизняного виробництва 

лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : 

[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Загорій 

Гліб Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, 

[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Запоріжжя, 2014. — 45 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—42 (83 назви). — 100 пр. — [2014-0409 А] 

 УДК 615.012/.014 

2768. Парченко В. В. Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні влас-

тивості в ряді 5-фурилзаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіонів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фарма-

когнозія" / Парченко Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 

Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—43 

(80 назв). — 100 пр. — [2014-0907 А] 

 УДК 615.015.4:547.79.057 

На ступінь кандидата 

2769. Алексєєв О. Г. Адміністративна відповідальність у фармацевтичній 

сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Алексєєв 

Олександр Германович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — 

Запоріжжя, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — 

[2014-1610 А] УДК 615:342.9 

2770. Алферова Д. О. Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості 

дибромзаміщених ортохлорбензойної, N-R-антранілових кислот та їх похідних : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Алферова Діана Олександрівна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 23 с. : іл., табл., 

схеми. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1612 А] 

 УДК 615.074:[547.581.2+547.583.5 

2771. Рак Т. М. Синтез, реакції, фізико-хімічні та біологічні властивості 

похідних 7-(2-оксопропіл)-8-бромоксантинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Рак 

Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. 

мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського", Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0922 А] 

 УДК 615.011.015.4 

2772. Сафонов А. А. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 

5-гетерил-4-R-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / 

Сафонов Андрій Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 

100 пр. — [2014-1429 А] УДК 615.015.4 

2773. Хирков С. В. Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з 

2-оксо-1,3-дигідроіндольним фрагментом у молекулах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Хирков Стефан Ванев ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1021 А] 

 УДК 615.011/.012:547.789 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

2774. Гудзенко А. В. Дослідження речовин-маркерів для розробки методик 

контролю якості лікарських рослин, їх сумішей та полікомпонентних фітопрепа-

ратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Гудзенко Андрій Вікторович ; М-во охорони 

здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Держ. установа "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМН України"]. — Запоріжжя, 2014. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—39 (65 назв). — 100 пр. — [2014-1318 А] 

 УДК 615.322:615.451.1.07 

2775. Прокопюк О. С. Кріоконсервування плаценти та визначення механізмів 

її впливу на організм реципієнтів пізнього онтогенезу : (експерим. дослідж.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / 

Прокопюк Ольга Степанівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедици-

ни. — Харків, 2014. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 

(70 назв). — 100 пр. — [2014-0494 А] 

 УДК 615.361.014.4-026.656:611.013.8 

На ступінь кандидата 

2776. Білий А. К. Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні власти-

вості 5-заміщених 2-гетерил-[1,2,4]триазоло[с]хіназолінів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фарма-

когнозія" / Білий Андрій Костянтинович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 

держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-1167 А] 

 УДК 615.31.011:547.79 

2777. Варбанець О. І. Нейротропна дія нових германійорганічних сполук : 

(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Варбанець Олена Іванівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-1082 А] 

 УДК 615.213:547.475.5 

2778. Девіняк О. Т. Спрямований синтез та вивчення кореляції "структура — 

протипухлинна активність" похідних 4-тіазолідинонів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фарма-

когнозія" / Девіняк Олег Теодозійович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0820 А] 

 УДК 615.227.3.015 

2779. Довжук В. В. Розробка складу, технології та дослідження мазі з німе-

сулідом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Довжук 

Вікторія Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, 

[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Запоріжжя, 2014. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0671 А] 

 УДК 615.454.1:615.262.1 

2780. Єгоров А. А. Експериментальне обґрунтування використання сполук 

L-лізину в умовах гострого порушення мозкового кровообігу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Єгоров Артем 

Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 

2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. 

— [2014-0831 А] УДК 615.31:616.831-005-036.1-092 

2781. Єзерська О. І. Обґрунтування складу, технології та дослідження табле-

ток з екстрактом цикорію і кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. 

фармація" / Єзерська Оксана Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (30 назв). — 100 пр. — [2014-0832 А] 

 УДК 615.453.6:615.322].015 

2782. Єренко О. К. Фармакогностичне вивчення видів роду Inula L. флори 

України та отримання субстанцій на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / 

Єренко Олена Костянтинівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—22 (26 назв). — 100 пр. — [2013-4854 А] 

 УДК 615.322.015:582.998.16 

2783. Завалько І. В. Розробка складу та технології суспензій для застосування 

в офтальмології та отології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарма-
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цевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фар-

мація" / Завалько Ірина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького [та ін.]. — Львів, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1462 А] 

 УДК 615.276+615.457 

2784. Назарчук О. А. Мікробіологічне обґрунтування розробки антимікробних 

матеріалів на основі декаметоксину, мірамістину та хлоргексидину : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Назарчук 

Олександр Адамович ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Меч-

никова Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ 

України]. — Харків, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—22 (40 назв). — 

100 пр. — [2013-4872 А] 

 УДК 615.28.015 

2785. Олійник С. П. Оптимізація забезпечення населення антибактеріальними 

лікарськими засобами в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фарма-

цевт. справи та суд. фармація" / Олійник Сергій Петрович ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2014. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2014-1490 А] 

 УДК 615.33:614.8 

2786. Панченко С. В. Порівняльне фармакогностичне дослідження валеріани 

Гросгейма з іншими видами роду валеріана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Пан-

ченко Світлана Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. 

— Запоріжжя, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (23 назви). — 100 пр. 

— [2014-1374 А] 

 УДК 615.322.015:582.971.3 

2787. Радаєва І. М. Зв'язок "структура-нейротропні властивості" нових 3-за-

міщених похідних 1,4-бенздіазепіну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Радаєва Ірина Миколаївна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

Одеса, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-1244 А] 

 УДК 615.214.22 

2788. Старосила Д. Б. Властивості нових сполук з рослинних флавоноїдів та 

механізми їх антивірусної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Старосила Дар'я Борисівна ; НАН України, Ін-т 

мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. 

хвороб ім. Л. В. Громашевського" НАМН України]. — Київ, 2014. — 25 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (25 назв). — 100 пр. — [2014-0507 А] 

 УДК 615.322:615.281.8 

2789. Фаді Ал Зедан. Розробка складу, технології та дослідження м'яких 

лікарських засобів антигіпертензивної дії з амлодипіном : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фарма-

цевт. справи та суд. фармація" / Фаді Ал Зедан ; М-во охорони здоров'я України, 

Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-1608 А] 

 УДК 615.454.012/.014:615.225 
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2790. Целюба Ю. С. Фармакогностичне вивчення видів роду Spongilla : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фарма-

цевт. хімія та фармакогнозія" / Целюба Юлія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0533 А] 

 УДК 615.324:665.58 

2791. Щербина Р. О. Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні влас-

тивості похідних 2-(4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетальдегіду : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фарма-

когнозія" / Щербина Роман Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 

держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(23 назви). — 100 пр. — [2014-0547 А] 

 УДК 615.31.015.4 

2792. Яковлєва І. Ю. Експериментальне обґрунтування ефективності мета-

болітних препаратів за умов дії екстремальних факторів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Яковлєва Ірина 

Юріївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токси-

кології НАМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — 

Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 

100 пр. — [2014-0550 А] 

 УДК 615.272:612.08 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами.  

Радіотерапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби 

На ступінь доктора 

2793. Янченко Т. С. Санаторно-курортна реабілітація дітей в період ремісії 

онкогематологічних і онкологічних захворювань з урахуванням психосоматичного 

статусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 

"Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Янченко Тетяна Станіславівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів ліку-

вання і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова" [та ін.]. — Ялта ; Сімферополь, 2014. — 

32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—28 (67 назв). — 100 пр. — [2014-0553 А] 

 УДК 615.838:616-006-053.2 

На ступінь кандидата 

2794. Гембаровський М. В. Патогенетичні особливості перебігу експеримен-

тального токсичного ураження парацетамолом за умов харчової депривації і його 

корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Гембаровський Микола Васильович ; М-во охорони здоров'я 

України, Буковин. держ. мед. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України"]. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-0236 А] 

 УДК 615.874.24-092 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

2795. Пількевич Н. Б. Етіологічні та патогенетичні особливості порушень 

психофізичного розвитку сліпих і слабкозорих дітей шкільного віку : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Піль-

кевич Наталія Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. 

мед. ун-т". — Луганськ, 2014. — 34 с. — Бібліогр.: с. 22—27 (44 назви). — 100 пр. — 

[2014-0323 А] УДК 616-092-056.262-053.5:612.821 

2796. Цема Є. В. Обґрунтування та оцінка ефективності малотравматичних ме-

тодів хірургічного лікування пілонідальних кіст : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Цема Євген Володимирович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-

ка, [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 33—39 (56 назв). — 100 пр. — [2014-1436 А] 

 УДК 616-006.5-089 

На ступінь кандидата 

2797. Костюкова Н. І. Особливості формування медикаментозної резистент-

ності у хворих на множинну мієлому з урахуванням їх молекулярно-генетичних ха-

рактеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Костюкова Ніна 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]. — Київ, 2014. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (27 назв). — 100 пр. — [2014-1585 А] 

 УДК 616-006.448-085 

2798. Льон Г. Д. Експериментальне обґрунтування імунопрофілактики мета-

стазів злоякісних новоутворень ксеногенними пухлиноспецифічними трансферфак-

торними поліпептидами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Льон Ганна Даріївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. ін-т раку. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2014-1218 А] 

 УДК 616-006.04-033.2-084:615.37 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

2799. Зінченко О. К. Нейро-імуно-ендокринна регуляція артеріальної гіпотонії 

в структурі неврологічної патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Зінченко Олена Костянтинівна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології", 

[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України]. — Харків, 

2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (37 назв). — 100 пр. — [2013-4856 А] 

 УДК 616.12-008.331.4-092:616.8 

На ступінь кандидата 

2800. Бачинська-Хоменко І. В. Нейрогуморальні, гемодинамічні, циркадні та 

психосоматичні детермінанти гострого коронарного синдрому : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Бачинська-

Хоменко Ірина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького, [ДЗ "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1288 А] 

 УДК 616.127-005.8-085.22 

2801. Воробйова О. О. Функціональний стан судинного ендотелію, показники 

оксидативного стресу, варіабельність серцевого ритму хворих на ішемічну хворобу 
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серця похилого та старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Воробйова Ольга Олександрівна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1671 А] 

 УДК 616.12-008.318-005.4-053.9 

2802. Герасимюк Н. І. Синдром загального венозного повнокров'я та шляхи 

його корекції в абдомінальній хірургії : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Герасимюк 

Назар Ілліч ; М-во охорони здоров'я України, Держ вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-0798 А] 

 УДК 616.14-005.2-089 

2803. Данилюк О. І. Ятрогенні захворювання щитоподібної залози у хворих на 

ішемічну хворобу серця з фібриляцією передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Данилюк Оксана Ігорів-

на ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. 

ун-т". — Івано-Франківськ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. 

— [2014-0819 А] 

 УДК 616.127-005.4:616.441-036.1 

2804. Жемела О. Д. Патогенетичні особливості морфофункціональних власти-

востей еритроцитів у щурів різних вікових груп при гіпоксії : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Жемела 

Ольга Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", 

[Нац. фармацевт. ун-т]. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-1332 А] 

 УДК 616.155.12-092.9 

2805. Калашникова О. С. Ефективність та безпека електричної кардіоверсії у 

хворих на фібриляцію передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Калашникова Оксана Сергіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. держ. мед. 

акад. МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0617 А] 

 УДК 616.125-008.1-085.84 

2806. Карпляк В. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування ефективності ме-

таболічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Карпляк Вікторія Ми-

колаївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-

кого. — Львів, 2014. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-1342 А] УДК 616.12-005.4-085 

2807. Кисілевський Д. О. Корекція кровотоку при оклюзійно-стенотичному 

ураженні артерій гомілки в залежності від стану ендотелію : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кисілевський Дмитро 

Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. держ. мед. акад. 

МОЗ України". — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-0573 А] 

 УДК 616.13-001.6-089 

2808. Кобринчук Ю. Л. Взаємозв'язок інсулінорезистентності, лептинемії і 

змін ліпідного профілю крові та можливості їх корекції у хворих на ішемічну хворо-
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бу серця, асоційовану з цукровим діабетом другого типу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кобринчук Юлія 

Леонтіївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-

лицького, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4861 А] 

 УДК 616.12-005.4-06:616.379-008.64]-08 

2809. Кондратюк М. О. Клініко-прогностичне значення показників ліпідного 

обміну, функції нирок та синдрому ендогенної інтоксикації у хворих з хронічною 

серцевою недостатністю та ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Кондратюк Марта Олексіївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 

Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-0433 А] УДК 616.12-008.46:616.61]-07-08 

2810. Корнацький Ю. В. Клініко-інструментальна, лабораторна характеристи-

ка синдрому гострої серцевої недостатності у хворих на інфаркт міокарда зі збере-

женою систолічною функцією лівого шлуночка та визначення факторів ризику роз-

витку ускладнень при тривалому спостереженні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Корнацький Юрій Васильо-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. 

установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" Нац. акад. 

мед. наук України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2014-1093 А] 

 УДК 616.12-005.8-008.46]-073 

2811. Лучко О. Р. Субклінічні ознаки ураження судин у хворих на артеріальну 

гіпертензію з хронічним пієлонефритом: способи корекції коморбідної патології : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Лучко Оксана Романівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. 

навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 13—16 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0874 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.61-002.3]-085 

2812. Малишевська І. В. Клініко-патогенетичні особливості перебігу стабіль-

ної стенокардії на тлі метаболічного синдрому: оптимізація лікувальної тактики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Малишевська Ірина Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Івано-

Франківськ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 

— 100 пр. — [2014-1730 А] 

 УДК 616.12-009.72-008.6-071-08 

2813. Матвійчук Н. В. Порівняння ефективності лікування серцевої недостат-

ності у хворих на дилатаційну та ішемічну кардіоміопатію : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Матвійчук Наталія 

Володимирівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 

України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України" 

[та ін.]. — Харків, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-4868 А] УДК 616.12-008.46-06-085 

2814. Павлега Г. Є. Комбіноване застосування синусоїдальних модульованих 

струмів та трансдермальної терапевтичної системи нітрогліцерину у хворих на гіпер-

тонічну хворобу сполучену з ішемічною хворобою нижніх кінцівок : автореф. дис. на 



   

 
156 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіоте-

рапія та курортологія" / Павлега Ганна Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сє-

ченова" [та ін.]. — Ялта ; Сімферополь, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-0147 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.137]-08 

2815. Педько В. М. Інфаркт міокарда у жінок: чинники, перебіг та прогноз : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Педько Володимир Миколайович ; Держ. закл. "Дніпропетров. держ. 

мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології 

Нац. акад. мед. наук України" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-4879 А] 

 УДК 616.127-005.8-036-055.2 

2816. Пузиренко А. М. Ефективність амлодипіну, бісопрололу за умов 

сумісного застосування з елгацином у щурів з артеріальною гіпертензією : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 

Пузиренко Андрій Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

фармакології та токсикології НАМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. 

— Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — 

[2014-1496 А] УДК 616.12-008.331.1-085.225 

2817. Семеген-Бодак Х. В. Особливості факторів ризику та клінічного пе-

ребігу стабільних форм ішемічної хвороби серця при хронічній хворобі нирок 

недіабетичного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Семеген-Бодак Христина Володимирівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 

Львів, 2014. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-0939 А] 

 УДК 616.12-005.4:616.61-008.64 

2818. Сопко О. В. Серцево-судинний ризик та його модифікація у жінок з ме-

таболічним синдромом на тлі полікістозу яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Сопко Олена Володимирів-

на ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології 

ім. акад. М. Д. Стражеска". — Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-0729 А] 

 УДК 616.12-008:618.11-006.5 

2819. Турна Е. Ю. Порівняльна ефективність комбінованої антигіпертензивної 

терапії у хворих на артеріальну гіпертензію з ішемічним інсультом в анамнезі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 

Турна Ельвіра Юсуфівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. 

держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2014. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0956 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.831-005.1 

2820. Чорненький М. В. Рецидив варикозної хвороби вен нижніх кінцівок — 

механізми розвитку та шляхи попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Чорненький Михайло Володимиро-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2014-1032 А] 

 УДК 616.147.3-007.64-084-089 
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616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

2821. Масік Н. П. Системні порушення метаболізму кісткової тканини у хво-
рих різних вікових груп з хронічним обструктивним захворюванням легень та шляхи 
їх корекції : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Масік Надія Прокопівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Сімферополь, 2014. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви). — 100 пр. — [2014-0306 А] 

 УДК 616.24-002:616.71-007.23 
2822. Яремчук С. Е. Діагностика та лікування ринітів у жінок із порушенням 

гомеостазу статевих гормонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Яремчук Світлана Едуардівна ; ДУ 
"Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". — Київ, 2014. 
— 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—27 (45 назв). — 100 пр. — [2014-0557 А] 

 УДК 616.211-006-08 

На ступінь кандидата 

2823. Азізов Е. Г. Оптимізація хірургічного лікування хворих на ускладнені 
синусити з використанням фотогемотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Азізов Елвін Гусейнхан 
огли ; Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН 
України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Київ, 2014. — 
23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0641 А] 

 УДК 616.216-089 
2824. Басіна Б. О. Прогнозування перебігу хронічного обструктивного захво-

рювання легень на етапах спостереження хворих : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Басіна Богдана Олек-
сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. 
методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова" [та ін.]. — Ялта ; Сімферо-
поль, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0647 А] 

 УДК 616.24-007.272-036 
2825. Бессараб М. Ю. Клініко-імунологічна оцінка ефективності аерозольного 

застосування інтерферону альфа-2b при парагрипі, респіраторно-синцитіальній та 
аденовірусній інфекціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Бессараб Маріанна Юріївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-
ського МОЗ України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0217 А] 

 УДК 616.2-022.7-085.37 
2826. Варжапетян С. Д. Удосконалення диференційної діагностики та ліку-

вання різних форм одонтогенного гаймориту : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Варжапетян Сурен Діасович ; 
Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 2014. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-1526 А] 

 УДК 616.216.1-002:616.314]-07-08 
2827. Вівчар І. С. Імунна дисфункція в патогенезі туберкульозу легень у дітей 

і підлітків із радіаційно забруднених територій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Вівчар Ірина Степанівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького]. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2014-0787 А] 

 УДК 616.24-002.5-053.2:[504.5:628.4.047 

2828. Зуєтір Самір. Діагностика та лікування хворих на хронічний ларингіт на 

тлі персистуючої герпесвірусної інфекції з використанням імунокорекції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларинго-

логія" / Зуєтір Самір ; Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Ко-

ломійченка НАМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-0674 А] УДК 616.22-002.2-085 

2829. Ізадхах Фаршад. Комплексне лікування хронічних одонтогенних гаймо-

ритів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Ізадхах Фаршад ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 

100 пр. — [2014-0416 А] 

 УДК 616.216.1-002.2:616.314 

2830. Коновалов С. Е. Оптимізація діагностики та комплексного лікування 

слухових порушень у хворих з екстравазальною компресією вертебральних артерій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оторино-

ларингологія" / Коновалов Сергій Едуардович ; Держ. установа "Ін-т отоларингології 

ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-0129 А] 

 УДК 616.28-008.1:616.134-007]-08 

2831. Кривенко В. В. Роль системного запалення та оксидативного стресу у   

кардіоваскулярних порушень та їх фармакологічна корекція у хворих з поєднаним 

перебігом хронічного обструктивного захворювання легень ІІ—ІІІ стадії та гіпер-

тонічної хвороби ІІ стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Кривенко Віталій Віталійович ; М-во охорони 

здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20, [1] с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-0687 А] 

 УДК 616.24-002.2-007.272-06:616.12-008.331.1]-092-08 

2832. Олійник В. С. Клініко-імунологічна характеристика негоспітальних 

пневмоній у дітей раннього віку, які народилися передчасно : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Олійник Вікторія 

Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. 

— Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-1489 А] 

 УДК 616.24-002-053.32 

2833. Раскіна К. В. Удосконалення підходів до лікування та профілактики лег-

кої персистуючої бронхіальної астми у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Раскіна Катерина Вікторівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1107 А] 

 УДК 616.248-085-084-053.2 

2834. Саніна Н. А. Стимуляція дихальної мускулатури у реабілітації хворих та 

інвалідів внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Саніна 

Наталія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа 

"НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова" [та ін.]. — Ялта ; 

Сімферополь, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-0721 А] УДК 616.233-002-036 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

2835. Бодяка В. Ю. Роль внутрішньочеревної гіпертензії в післяопераційному 

перебігу гострої кишкової непрохідності та гострого поширеного перитоніту : 

(клініч.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бодяка Володимир Юрійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — 

Вінниця, 2014. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (43 назви). — 100 пр. — 

[2014-1637 А] 

 УДК 616.34-007.272+616.381-002]-089.168-092.6 

2836. Лахтін Ю. В. Патогенетична роль солей важких металів у розвитку ос-

новних стоматологічних захворювань та корекція наслідків їх негативного впливу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стомато-

логія" / Лахтін Юрій Володимирович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. 

мед. наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 

2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (41 назва). — 100 пр. — [2014-0300 А] 

 УДК 616.31-036.22-08 

2837. Палійчук І. В. Обґрунтування комплексних методів прогнозування, 

діагностики, профілактики та лікування протезних стоматитів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Палійчук Іван 

Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2013. — 38 с. — Бібліогр.: с. 27—34 (53 назви). 

— 100 пр. — [2013-4878 А] 

 УДК 616.314-77-002-07-08 

2838. Платонова О. М. Клініко-патогенетичні особливості, діагностика та 

лікування функціональних захворювань кишечника у дітей шкільного віку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Плато-

нова Олена Михайлівна ; М-во охорони здоров'я, Одес. нац. мед. ун-т, [Держ. уста-

нова "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України"]. — Одеса, 2014. — 

38 с. : табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (30 назв). — 100 пр. — [2014-0913 А] 

 УДК 616.34-07-08-053.5 

На ступінь кандидата 

2839. Аксентійчук Х. Б. Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на 

цукровий діабет 2 типу: поширеність, фактори ризику, методи неінвазивної діагнос-

тики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Аксентійчук Христина Богданівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4841 А] 

 УДК 616.379-008.64-06:616.36-003.8]-07-084 

2840. Альберт Є. Л. Оптимізація лікування хворих на генералізований паро-

донтит з використанням знімних конструкцій шин-протезів : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Альберт Єв-

геній Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0643 А] 

 УДК 616.314.17-77 

2841. Анан Мухаммед Ахмад Абдаллах. Особливості конструкції і показання 

до застосування ретенційних апаратів після ортодонтичного лікування зубощелепних 

аномалій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Анан Мухаммед Ахмад Абдаллах ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-0763 А] 

 УДК 616.314-007-089.23:615.47 

2842. Атмажов І. Д. Клініко-лабораторне обґрунтування оптимального вибору 

ортопедичного лікування в осіб з хронічними захворюваннями слинних залоз : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Атмажов Іван Дмитрович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед наук 

України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2014-0644 А] 

 УДК 616.311-002-089 

2843. Борисенко Д. А. Розробка та клінічне впровадження композиційного це-

менту подвійної полімеризації для фіксації незнімних зубних протезів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бори-

сенко Денис Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 

2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0778 А] 

 УДК 616.314-089.843:615.463 

2844. Братасюк А. М. Клініко-ендоскопічні особливості ерозивно-виразкових 

уражень шлунка в осіб похилого та старечого віку із супутнім остеоартрозом та 

можливості їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Братасюк Андрій Миколайович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Уж-

город. нац. ун-т"]. — Київ, 2014. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1685 А] 

 УДК 616.33-002.44:616.72-003]-072.1-085-053.9 

2845. Бреславець Ю. С. Фактори агресії та резистентності слизової оболонки 

шлунка, шляхи їх корекції у хворих на НПЗП-гастропатії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Бреславець 

Юлія Сергіївна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 

України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". — 

Дніпропетровськ, 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 125 пр. — 

[2013-4843 А] 

 УДК 616.33-002-092:612.32.014.3 

2846. Бурміч К. С. Корекція гемокоагуляційних порушень в комплексному 

лікуванні хворих на тяжкий гострий панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бурміч Кирило Сергійович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1046 А] 

 УДК 616.37-002-08:616.151.5 



   

 
161 

2847. Воробієнко Ю. І. Клініко-лабораторні особливості хронічної гастродуо-

денальної патології у дітей в залежності від активного тютюнопаління : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Воробієнко 

Юлія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 

— Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). 

— 100 пр. — [2014-0383 А] 

 УДК 616.3-036-053.2:613.84 

2848. Гайдук Р. В. Хірургічне лікування ретенції та дистопії зубів при застосу-

ванні гідроксиапатиту із заданими властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гайдук Ростислав Воло-

димирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Київ, 2014. — 16, 

[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0234 А] 

 УДК 616.314-089 

2849. Гаргула Т. І. Особливості ремоделювання структур дванадцятипалої 

кишки в умовах хронічної виразки та дії солей кадмію та алюмінію : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гар-

гула Тетяна Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тер-

нопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-0235 А] 

 УДК 616.342-002.44:546.48 

2850. Гармаш О. В. Клініко-експериментальне обґрунтування методів корекції 

мікроциркуляторних порушень тканин пародонта в осіб із синдромом затримки 

внутрішньоутробного розвитку в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гармаш Ольга Володимирівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 15—19 (25 назв). — 100 пр. — [2014-1306 А] 

 УДК 616.314.7-008-005-085.849.19 

2851. Герасименко П. І. Рання діагностика і профілактика ускладнень у 

пацієнтів з дентальними імплантатами і нікотиновою залежністю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Герасимен-

ко Пилип Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієв-

ського"]. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-0796 А] УДК 616.314-089.843-06-071-084:613.84 

2852. Демкович А. Є. Оксидаційні та імуно-цитокінові порушення в патогенезі 

постекстракційного альвеоліту та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Демкович Андрій Євгено-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1135 А] 

 УДК 616.314.16-002--092-08 

2853. Дєньга А. Е. Обґрунтування комплексного лікування початкового 

карієсу зубів у дітей із зубо-щелепними аномаліями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дєньга Анастасія Едуар-

дівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. 

мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-1055 А] УДК 616.314-002-007.2-053.2 
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2854. Дзецюх Т. І. Особливості перебігу гострого пародонтиту за умов гіпоти-

реозу в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Дзецюх Тетяна Ігорівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України". — Тернопіль, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2014-0826 А] 

 УДК 616.314.17-002.4-036.1:616.441-008.64]-092 

2855. Жданович І. О. Оцінка ефективності та прогнозування успішності орто-

педичного лікування генералізованого пародонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Жданович Ігор Олексійо-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 

2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2014-0976 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-089.23 

2856. Жиляк О. В. Особливості нейро-гуморальної регуляції та функціональ-

ного стану підшлункової залози у дітей з функціональними і органічними захво-

рюваннями кишечника та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Жиляк Олександра Василівна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т"]. — Чернівці, 2014. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-0835 А] 

 УДК 616.34-002-07-085-053.2 

2857. Закотянський О. П. Оптимізація критеріїв тяжкості та інтенсивної те-

рапії у хворих з печінковою дисфункцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Закотянський 

Олег Петрович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ 

України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Дніпропетровськ, 2014. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0411 А] 

 УДК 616.36-008.6-08 

2858. Землянський К. В. Роль елементів гастроентеропанкреатичної ендо-

кринної системи в патогенезі виразкової хвороби шлунка та її корекція мелатоніном : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Землянський Костянтин Володимирович ; М-во охорони здоров'я 

України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [Нац. фармацевт. ун-т]. — Луганськ, 2014. — 

24, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 20—22 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0566 А] 

 УДК 616.33/.34-002.44-005.1-08 

2859. Коваленко І. С. Морфогенез і градація прогресування фіброзу підшлун-

кової залози при хронічному панкреатиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Коваленко Інна Сергіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1198 А] 

 УДК 616.379-002.17:616.37-002.2]-01-07 

2860. Коритна Г. Ю. Роль та місце екстракорпоральної детоксикації в комп-

лексному лікуванні гострого деструктивного панкреатиту : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Коритна Ганна Юріївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Одес. нац. 

мед. ун-т]. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-0293 А] 

 УДК 616.37-002:616.94]-08 
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2861. Кот А. О. Корекція субклінічної системної запальної реакції при 

хронічній патології гастродуоденальної зони у дітей на санаторно-курортному етапі 

медичної реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Кот Андрій Олегович ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімфе-

рополь, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0987 А] 

 УДК 616.33-002-008:615.834]-053.2 

2862. Кривенко Л. С. Комплексна профілактика ускладнень при застосуванні 

професійної гігієни порожнини рота у осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кривенко Людмила 

Станіславівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 

2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (28 назв). — 100 пр. — [2014-1351 А] 

 УДК 616.314-084-053.81 

2863. Кузенко Р. Т. Особливості клінічного перебігу і хірургічного лікування 

гострого панкреатиту у хворих похилого та старечого віку : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кузенко Роман Тара-

сович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. 

— Тернопіль, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1538 А] 

 УДК 616.37-002-036-089-053.9 

2864. Лабунець А. І. Патогенетичне обґрунтування застосування мелатоніну 

при запальних захворюваннях пародонту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Лабунець Аліна Іванівна ; М-во 

охорони здоров'я України, ДУ "Луган. держ. мед. ун-т", [Нац. фармацевт. ун-т]. — 

Луганськ, 2014. — 24, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. 

— [2014-0625 А] 

 УДК 616.314.17-002-092:577.17 

2865. Левківський Р. Г. Особливості хірургічної тактики у постраждалих при 

закритій поєднаній абдомінальній травмі з пошкодженням тонкої і товстої кишки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Левківський Руслан Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. 

ун-т ім. М. І. Пирогова, [Укр. військ.-мед. акад. МО України]. — Вінниця, 2014. — 

16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — [2014-1591 А] 

 УДК 616.341+616.345]-001-089 

2866. Малоштан А. О. Хірургічна тактика і лікування хворих на одиничні 

абсцеси печінки : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Малоштан Андрій Олександро-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та 

невідклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України"]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0456 А] 

 УДК 616.36-002.3-089 

2867. Морозов С. А. Особливості профілактики карієсу зубів у дітей із затрим-

кою внутрішньоутробного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Морозов Сергій Анатолійович ; Держ. 

установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Луган. держ. 

мед. ун-т" М-ва охорони здоров'я України]. — Одеса, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0705 А] 

 УДК 616.314-002-084-053.2:618.3 
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2868. Негодуйко В. В. Удосконалення хірургічного лікування ехінококових 

кіст печінки в умовах миротворчої місії в Ісламській республіці Афганістан : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Негодуйко Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони 

України]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-1485 А] УДК 616.36-006.2-089 

2869. Оганезян А. Г. Хірургічна тактика при обмежених рідинних скупченнях 

у хворих на тяжкий гострий панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Оганезян Айкануш Геворгівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[ВДНЗ України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Київ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1594 А] 

 УДК 616.37-002.1-089 

2870. Опанасенко О. О. Оцінка факторів ризику, профілактика і лікування за-

хворювань пародонта у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Опанасенко Ольга Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1734 А] 

 УДК 616.314.17-084-085-053.2 

2871. Остапчук В. Г. Удосконалення антигелікобактерної терапії в дітей, хво-

рих на виразкову хворобу, з урахуванням поліморфізму гена інтерлейкіну-1β : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 

Остапчук Валентина Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. 

ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1596 А] 

 УДК 616.33-002.44-053.2 

2872. Печковська І. М. Порівняльна характеристика застосування шин з ком-

позиційних матеріалів, армованих скловолокном, у комплексному лікуванні гене-

ралізованого пародонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Печковська Ірина Михайлівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0486 А] 

 УДК 616.314.17-089.22:615.46 

2873. Пивоваров М. Ю. Особливості профілактики основних стоматологічних 

захворювань у дітей з розщілинами піднебіння : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Пивоваров Михайло Юрійо-

вич ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1102 А] 

 УДК 616.315-007.254-084-053.2 

2874. Слюсаренко Н. Я. Шляхи підвищення ефективності методу направленої 

тканинної регенерації у хворих на генералізований пародонтит : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Слюсарен-

ко Назар Яремович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2014. — 

20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1259 А] 

 УДК 616.314-002.4-089 



   

 
165 

2875. Суслова О. В. Оптимізація процесу ремоделювання кісткової тканини 

щелеп при лікуванні зубо-щелепних аномалій у дітей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Суслова Оксана 

Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Одес. 

нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-1549 А] 

 УДК 616.314-007-08-053.2 

2876. Суховолець І. О. Порушення метаболічних та імунних процесів за різ-

них типів запальної реакції в пародонті та токсичної дії адреналіну : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Сухо-

волець Ірина Орестівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 110 пр. — [2014-1432 А] 

 УДК 616.314.17-002-099 

2877. Хлуновська Л. Ю. Предиктори прогнозування перебігу та ефективність 

лікування виразкової хвороби у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Хлуновська Людмила Юріївна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1023 А] 

 УДК 616.33-002-037-08-053.2 

2878. Хуторська Л. А. Клініко-епідеміологічна характеристика цукрового 

діабету 2-го типу в Закарпатській області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Хуторська Лариса Анатоліївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, транс-

плантації ендокрин. органів і тканин. — Київ, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-0743 А] 

 УДК 616.379-008.64(477.87) 

2879. Шевченко Н. О. Клініко-експериментальне обґрунтування внутрішнього 

застосування водного розчину "Полтавський бішофіт" у відновлювальному лікуванні 

хворих на хронічні гастрити : (неатрофіч. та атрофіч.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та 

курортологія" / Шевченко Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сє-

ченова" [та ін.]. — Ялта ; Сімферополь, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-1439 А] УДК 616.33-002.2-085.326 

2880. Юлдашев А. Х. Методи прогнозування і способи виконання конверсії 

при лапароскопічній холецистектомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Юлдашев Алішер Хабібулайович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. 

військ.-мед. акад. МО України]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-1555 А] УДК 616.366-002-089.87 

2881. Яворська Л. В. Обґрунтування сполученого використання пробіотичних 

та дезінтоксикаційних засобів у комплексному лікуванні генералізованого пародон-

титу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Яворська Людмила Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-0758 А] УДК 616.314.18-002.4-031.81-085 
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2882. Ярема О. М. Морфологічні особливості ремоделювання тонкої кишки 

при експериментальному ураженні алюміній хлоридом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Ярема Оксана 

Мирославівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2014-0554 А] 

 УДК 616.341-02:546.62'131 

2883. Яцкевич О. Я. Особливості патоґенезу, клініко-функціональних ознак та 

лікування пептичної виразки ґастродуоденальної зони, поєднаної з гіпертонічною 

хворобою, в осіб, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Яцкевич Остап 

Ярополкович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-

лицького. — Львів, 2014. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (16 назв). — 100 пр. 

— [2014-1560 А] 

 УДК 616.33-002.44+616.12-008.331.1]-036:612.014.48 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь кандидата 

2884. Абрамова Н. О. Порушення тиреоїдного гомеостазу у хворих на ар-

теріальну гіпертензію із супутнім абдомінальним ожирінням та патогенетичне 

обґрунтування їх корекції з урахуванням генетичних чинників : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Абрамо-

ва Наталія Орестівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 13—16 (27 назв). — 100 пр. — [2014-1121 А] 

 УДК 616.441-005.3:616.12-008.331.1]-092-08 

2885. Булак О. В. Зміни гіпофізарно-надниркової системи у хворих з гострим 

коронарним синдромом, поєднаним із цукровим діабетом 2 типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Булак 

Орест Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-0781 А] 

 УДК 616.43-039.38:[616.12-005.4+616.379-008.64 

2886. Маринюк Г. С. Особливості розвитку експериментальних пухлин ендо-

метрія за умов гіпер- та гіпотиреоїдних станів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Маринюк Ганна 

Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1098 А] 

 УДК 616.441-006-002.17 

2887. Москва Х. А. Патогенетичні особливості інсулінорезистентності при 

гіпотиреозі в умовах корегуючих впливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Москва Христина Андріївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького]. — Чернівці, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-0706 А] УДК 616.441-008.64-092 

2888. Сукач Г. Г. Радіонуклідна терапія і моніторинг хворих на медулярний 

рак щитовидної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 



   

 
167 

[спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Сукач Георгій Георгійо-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 150 пр. — [2014-1431 А] 

 УДК 616.441-006.6-085.849.1 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь кандидата 

2889. Дутчак Г. М. Патогенетичні механізми розвитку та перебігу атопічного 

дерматиту у дітей, особливості психосоціальної адаптації та шляхи її оптимізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Дутчак Ганна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. 

навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Держ. 

вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0261 А] 

 УДК 616.5-002-053.2-092 

2890. Парай А. Є. Хірургічне лікування пролежнів у хворих зі стійкою втра-

тою рухових функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Парай Андрій Євгенович ; М-во охорони здоров'я 

України, ДЗ "Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України", [Держ. установа "Крим. 

держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Дніпропетровськ, 2014. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0588 А] 

 УДК 616.5-002.46-089 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

2891. Головко С. В. Роль інноваційних технологій в периопераційній діагнос-

тиці, хірургічному лікуванні та реабілітації хворих на доброякісну гіперплазію пе-

редміхурової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.06 "Урологія" / Головко Сергій Вікторович ; Держ. установа "Ін-т урології 

НАМН України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2014. — 38 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). — 100 пр. — [2014-0969 А] 

 УДК 616.65-006.03-007.61-073-089 

На ступінь кандидата 

2892. Акиншевич І. Ю. Пренатальний органогенез нирок щурів, що розви-

ваються в умовах прийому вагітними самками інгібіторів АПФ і блокаторів 

кальцієвих каналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Акиншевич Ігор Юрійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієв-

ського". — Сімферополь, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-0642 А] УДК 616.63:599.323.4 

2893. Валерко Д. О. Черезшкірна пункційна нефростомія в комплексі малоін-

вазивних лікувальних заходів при ускладненому уретеролітіазі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Валерко Дмит-

ро Олександрович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 

2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2014-0966 А] 

 УДК 616.617-003.7-089 
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2894. Глєбов А. С. Вплив інфікованості передміхурової залози Trichomonas 

vaginalis на перебіг захворювання та результати хірургічного лікування хворих на 

доброякісну гіперплазію передміхурової залози : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Глєбов Антон Сергійович ; 

Держ. установа "Ін-т урології НАМН України". — Київ, 2014. — 24 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0659 А] 

 УДК 616.65-006.03-089 

2895. Горбатий М. А. Оцінка біохімічних змін у секреті передміхурової залози 

при діагностиці хронічного рецидивуючого простатиту : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Горбатий Микола Ана-

толійович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. 

"Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти" МОЗ України]. — Київ, 2014. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0806 А] 

 УДК 616.65-002-008.6-07 

2896. Горзов А. А. Черезшкірна пункційна нефростомія у лікуванні хворих із 

повною обструкцією верхніх сечових шляхів та нирковою недостатністю : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Горзов 

Антон Антонович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", 

[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2014. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2014-0243 А] 

 УДК 616.617+616.61-008.6]-089.82 

2897. Григор'єва Є. М. Порушення нутриційного статусу у хворих на 

хронічну хворобу нирок VД стадії, які лікуються гемодіалізом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Григор'єва 

Євгенія Михайлівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нефрології НАМН 

України". — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-0244 А] 

 УДК 616.61-085.38 

2898. Григор'єва Т. С. Клініко-лабораторна оцінка ефективності методики 

цистотомії в лікуванні атером обличчя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Григор'єва Тетяна Сааківна ; Держ. 

установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. установа "Крим. 

держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1528 А] 

 УДК 616.62-089.853:[616.53-006:617.52 

2899. Деркач З. В. Клініко-прогностичне значення параметрів метаболізму 

ліпідів та загальних неспецифічних адаптаційних реакцій у хворих з хронічною хво-

робою нирок, поєднаною з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Деркач Зеновій Володимирович ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1138 А] 

 УДК 616.61-002-036-07-08 

2900. Клюс А. Л. Метафілактика фосфорнокислого нефролітіазу з урахуван-

ням передумов виникнення рецидивного каменеутворення : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Клюс Андрій Леонідо-

вич ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2014. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 120 пр. — [2014-0849 А] 

 УДК 616.61-003.7-08 
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2901. Ліснянська І. С. Обґрунтування застосування цинку сульфату у комп-

лексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Ліснянська Ірина Сте-

панівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нефрології НАМН України", [ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 1 00 пр. — [2014-0991 А] 

 УДК 616.61-002-085.272 

2902. Мороз Т. П. Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимальних підходів 

до діагностики та лікування хворих на хронічний пієлонефрит : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Мороз 

Таміла Петрівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нефрології НАМН 

України", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2014-0994 А] 

 УДК 616.61-002.3-07-085 

2903. Паюк Р. І. Черезшкірна нефролітотрипсія у хворих на сечокам'яну хво-

робу з аномаліями нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.06 "Урологія" / Паюк Роман Ігорович ; Держ. установа "Ін-т урології 

НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0909 А] 

 УДК 616.61-003.7-085 

2904. Пилипко І. В. Особливості морфофункціональних змін в органах сечово-

статевої системи щурів при моделюванні портальної гіпертензії та її корекції : 

(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Пилипко Іван Васильович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-

ського МОЗ України". — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-0320 А] 

 УДК 616.6:616.12-008.331.1]-092.9 

2905. Яцина О. І. Уродинаміка та морфо-функціональні характеристики арти-

фіціального сечового міхура у хворих після ілеонеоцистопластики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Яцина Олек-

сандр Іванович ; Держ. установа, "Ін-т урології НАМН України". — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (21 назва). — 150 пр. — [2014-0600 А] 

 УДК 616.62-089 

616.7 Патологія органів руху, пересування.  

Скелетна та рухова системи 

На ступінь кандидата 

2906. Васюк С. В. Інтраопераційна профілактика та лікування інфекційних 

ускладнень тотального ендопротезування кульшового та колінного суглобів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія 

та ортопедія" / Васюк Сергій Володимирович ; Держ. установа "Ін-т травматології та 

ортопедії Нац. акад. мед. наук України", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — 

Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2014-1656 А] 

 УДК 616.728.2/.3-06-77-08 

2907. Волошин М. І. Обґрунтування вибору методу знеболення у пацієнтів 

після оперативних втручань з приводу сколіотичної деформації хребта : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та 
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інтенсив. терапія" / Волошин Микита Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1669 А] 

 УДК 616.711-077.5-089.5 

2908. Гафійчук Ю. Г. Вплив аутогенної трансплантації клітин структур 

міжхребцевого диску на перебіг остеохондрозу в умовах його експериментального 

моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.05 "Нейрохірургія" / Гафійчук Юрій Григорович ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — Київ, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 120 пр. — [2014-1680 А] 

 УДК 616.711-018.3-089.843-092.9 

2909. Голка Т. Г. Рання діагностика кістково-суглобового туберкульозу : 

(експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Голка Тарас Григорович ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. 

М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти 

МОЗ України]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). 

— 140 пр. — [2014-0238 А] 

 УДК 616.71/.72-002.5-07 

2910. Головатюк Д. В. Діагностика та лікування кіст кісток у дітей : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / 

Головатюк Дмитро Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-0389 А] 

 УДК 616.71-006.03-053.2-08 

2911. Касинець С. С. Оптимізація лікування хворих на ревматоїдний артрит у 

поєднанні з тривожно-депресивними розладами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Касинець Світлана Сер-

гіївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 

[Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Львів, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0419 А] 

 УДК 616.72-002.77-08:616.89-008.454 

2912. Менсіа Касем. Диференційний підхід до лікування хворих з метастатич-

ним ураженням кісток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Менсіа Касем ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 

Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 130 пр. — [2014-0308 А] 

 УДК 616.711-006.04-085 

2913. Перевозниченко О. Б. Диференційоване використання лікувальних 

фізичних чинників в комплексному лікуванні хвороби Легга-Кальве Пертеса у дітей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. 

реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Перевозниченко Олександр Борисович ; 

М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів ліку-

вання і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова" [та ін.]. — Ялта ; Сімферополь, 2014. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (28 назв). — 100 пр. — [2014-1240 А] 

 УДК 616.728.2-007.24-085.8-053.2 
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616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

2914. Коршняк В. О. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання над-

високочастотної терапії та транскраніальної електроаналгезії хворим з синдромом 

вегетативної дистонії внаслідок закритої черепно-мозкової травми, вірусної 

нейроінфекції (грипозної) та іонізуючого опромінення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та 

курортологія" / Коршняк Володимир Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, 

КРУ "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова" [та ін.]. — 

Ялта ; Сімферополь, 2014. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (45 назв). — 100 пр. — 

[2014-0857 А] 

 УДК 616.831-009.86-085.83 

2915. Стоянов О. М. Стан та корекція дисфункцій вегетативної системи на 

різних рівнях її організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Стоянов Олександр Миколайович ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН 

України", [Одес. нац. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — Харків, 2014. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—36 (76 назв). — 100 пр. — [2014-0509 А] 

 УДК 616.839-009-08 

На ступінь кандидата 

2916. Брагарь О. А. Профілактика ушкодження променевого нерва при 

хірургічному лікуванні діафізарних переломів плечової кістки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-

педія" / Брагарь Олександр Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та 

ортопедії Нац. акад. мед. наук України", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — 

Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). — 100 пр. — 

[2014-1171 А] 

 УДК 616.833-001-084:616.717.4-001.5-089 

2917. Житіна І. О. Пошук засобів лікування цереброваскулярної недостатності 

ішемічного ґенезу в ряду нових різнометальних комплексів германію з гідроксокис-

лотами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Житіна Ірина Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", [Держ. закл. "Луган. 

держ. мед. ун-т" МОЗ України]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-1575 А] 

 УДК 616.831-005.4-085 

2918. Кузнєцов А. А. Інтегральна характеристика біоелектричної активності 

головного мозку та церебральної гемодинаміки в гострому періоді мозкового 

ішемічного супратенторіального інсульту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Кузнєцов Антон Анатолійович ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та нарко-

логії НАМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 2014. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2014-1152 А] 

 УДК 616.831-005-07 

2919. Михалойко О. Я. Клініко-патогенетичні аспекти гострих ішемічних ін-

сультів у вертебро-базилярному басейні та їх лікування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Михалойко Ольга 
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Ярославівна ; М-во охорони здоров'я [України], Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 

2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-4870 А] УДК 616.831-005.4-005.1-071-085 

2920. Павленко І. А. Механізми саногенезу при інфузійній терапії тяжкої че-

репно-мозкової травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Павленко Ірина Андріївна ; М-во охорони здо-

ров'я, Буковин. держ. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — 

Чернівці, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2014-0901 А] 

 УДК 616.831-001.34-036.1-085 

2921. Подушка І. І. Добовий профіль артеріального тиску та активність ангіо-

тензинперетворюючого ферменту у хворих на гострий ішемічний інсульт : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / 

Подушка Ірина Ігорівна ; Нац. акад. мед. наук. України, Держ. установа "Ін-т невро-

логії, психіатрії та наркології", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 

України]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-0487 А] 

 УДК 616.831-005.1-06:616.12-008.33 

2922. Савосько С. І. Морфологічні зміни в корі великого мозку за моделюван-

ня гострого церебрального інсульту та фармакокорекції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гісто-

логія" / Савосько Сергій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 120 пр. — [2014-1498 А] 

 УДК 616.831-005.1:615.31 

2923. Савчук Т. П. Патохімічні та патоморфологічні зміни в лімбіко-гіпо-

таламічних структурах мозку щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим 

діабетом при гострому порушенні кровообігу в басейні сонних артерій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Савчук Тетяна Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. 

— Чернівці, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). 

— 100 пр. — [2014-0718 А] 

 УДК 616.831-005.4-06-092:616.379-008.64 

2924. Солодовнікова Ю. О. Значення динаміки імунного і вегетативного ста-

туса для прогнозу перебігу та результату ішемічного інсульту : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Солодовніко-

ва Юлія Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т невро-

логії, психіатрії та наркології НАМН України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. 

— Харків, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 130 пр. — [2014-0504 А] 

 УДК 616.831-005.1-036 

2925. Тягнирядко А. К. Особливості порушень мозкової гемодинаміки у хво-

рих молодого віку з різними неврологічними проявами патології шийного відділу 

хребта та методи їхньої корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Тягнирядко Андрій Костянтинович ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології". — 

Харків, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1398 А] 

 УДК 616.833.3-085-053.7:612.13 
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2926. Черненко М. Є. Стан гематоенцефалічного бар'єра у хворих на розсіяний 

склероз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 

"Нерв. хвороби" / Черненко Максим Євгенович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т 

неврології, психіатрії та наркології НАМН України". — Харків, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-0535 А] 

 УДК 616.83-004 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  

Хворобливі психічні стани 

На ступінь доктора 

2927. Піонтковська О. В. Комплексна система медико-психологічної допомо-

ги у дитячій онкології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Піонтковська Оксана Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2014. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (32 назви). — 100 пр. — [2014-1008 А] 

 УДК 616.89:615.851]:616-006-053.2 

На ступінь кандидата 

2928. Габрель Р. Т. Медико-психологічний супровід ВІЛ-інфікованих парт-

нерських пар : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

19.00.04 "Мед. психологія" / Габрель Роман Тарасович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 21—22 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0793 А] 

 УДК 616.89-008.442:[616.98:578.828ВІЛ 

2929. Гринь К. В. Клініко-психопатологічна характеристика, патоморфоз та 

лікування депресивних станів з урахуванням біологічних ритмів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Гринь Кате-

рина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Ін-т неврології, 

психіатрії та наркології Нац. акад. мед. наук України", [Вищ. держ. навч. закл. 

України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Харків, 2014. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0245 А] 

 УДК 616.89-008.454-092-08:57.034 

2930. Коровіна Л. Д. Клініко-психопатологічна характеристика, лікування та 

реабілітація жінок, хворих на параноїдну шизофренію на тлі абдомінального 

ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 

"Психіатрія" / Коровіна Лілія Дмитрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. уста-

нова "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [Харків. нац. мед. ун-т 

МОЗ України]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). 

— 100 пр. — [2014-0854 А] 

 УДК 616.895.7-055.2-08 

2931. Науменко Г. М. Психологічна дезадаптація у жінок після хірургічного 

лікування лейоміоми матки : (феноменологія, психокорекція, механізми розвитку) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. пси-

хологія" / Науменко Галина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Харків, 2014. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0892 А] 

 УДК 616.89:618.14-006-089.87-036.8 

2932. Царенко О. М. Психосоціальна дезадаптація хворих на параноїдну ши-
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зофренію в умовах примусового лікування та її психокорекція : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Царенко 

Олена Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти. — Харків, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-1075 А] 

 УДК 616.895.8-084-085-027.557 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

2933. Боброва О. В. Хронічний набутий токсоплазмоз: критерії діагностики та 

лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 16.00.11 

"Паразитологія" / Боброва Оксана Вячеславівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. 

мед. наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Київ, 

2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2014-0375 А] 

 УДК 616.995.132-07-08 

2934. Веприк Т. В. ВІЛ-асоційована герпетична інфекція: особливості пере-

бігу, оптимізація лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Веприк Тетяна Василівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-0229 А] 

 УДК 616.98:578.828ВІЛ]-07-085 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 

2935. Гримайло М. С. Клініко-біомеханічне обґрунтування блокованого інт-

рамедулярного остеосинтезу при переломах дистального відділу стегнової кістки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травмато-

логія та ортопедія" / Гримайло Микола Сергійович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. 

мед. наук України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 2014. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0811 А] 

 УДК 617.582-001.5-089.2 

2936. Лиходій В. В. Діагностика та лікування нестабільності наколінка : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія 

та ортопедія" / Лиходій Віктор Володимирович ; Держ. установа "Ін-т травматології 

та ортопедії Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — 

Київ, 2014. — 22 с. : табл., графіки. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — 

[2014-1153 А] 

 УДК 617.583-07-08 

2937. Рубленко А. М. Оцінка ризиків виникнення та профілактика венозних 

тромбоемболічних і геморагічних ускладнень при ендопротезуванні кульшового 

суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 

"Травматологія та ортопедія" / Рубленко Андрій Михайлович ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 
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Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова М-ва охо-

рони здоров'я України]. — Харків, 2014. — 22, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 140 пр. — [2014-0930 А] УДК 617.581:616-089.168-06 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 

2938. Веселовська Н. М. Професійні фактори ризику та профілактика очних 

захворювань судинно-ендокринного генезу : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. па-

тологія" ; 14.01.18 "Офтальмологія" / Веселовська Наталія Миколаївна ; Держ. уста-

нова "Ін-т медицини праці НАМН України". — Київ, 2014. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—37 (32 назви). — 200 пр. — [2014-0231 А] 

 УДК 617.7-092-084 

На ступінь кандидата 

2939. Коробова О. В. Ефективність нового методу профілактики діабетичної 

ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу після хірургічного лікування ката-

ракти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 

"Офтальмологія" / Коробова Олександра Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 130 пр. — [2014-1349 А] 

 УДК 617.741-004.1-089:616.379-008.64 

2940. Пантелеєва В. Г. Патофізіологічні зміни органу зору у дітей з хронічни-

ми хворобами печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.00.04 "Патол. фізіологія" / Пантелеєва Вікторія Григорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1238 А] 

 УДК 617.7-092-06:616.36]-053.2 

2941. Прейс Н. І. Оптимізація диференційної діагностики та лікування дифуз-

ного та ускладненого діабетичного набряку макули : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Прейс Наталія Ігорівна ; 

Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН 

України". — Одеса, 2014. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-1382 А] 

 УДК 617.73-005-06:616.379-008.64]-07-08 

2942. Тройченко Л. Ф. Ефективність удосконаленого методу лікування пер-

систуючих епітеліальних дефектів та торпідних виразок рогівки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Тройчен-

ко Людмила Федорівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Фі-

латова НАМН України". — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-0734 А] 

 УДК 617.713-002.44-085-036.8 

2943. Черепенко Г. О. Оптимізація медикаментозного лікування вікової деге-

нерації макули : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.18 "Офтальмологія" / Черепенко Ганна Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т 

очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2013. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0745 А] 

 УДК 617.736-003.8-085-053.9 
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618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь кандидата 

2944. Бульваренко І. П. Безпліддя у жінок з гіперандрогенією поєднаного ге-

незу: діагностика і тактика лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бульваренко Ірина Петрів-

на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2014-1565 А] 

 УДК 618.177-07-08 

2945. Венцківський К. О. Профілактика гестаційних та післяпологових 

ускладнень у вагітних із асоційованою ВІЛ-герпетичною інфекцією : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-

логія" / Венцківський Кирил Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 18 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0380 А] 

 УДК 618.7-084:616.98 

2946. Заволока О. В. Оптимізація діагностичного алгоритму в системі клініч-

ного моніторингу у жінок з пухлинами молочної залози : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Заволока Олександр Ва-

сильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1463 А] 

 УДК 618.19-006-07 

2947. Іщак О. М. Профілактика невиношування вагітності у жінок із варикоз-

ною хворобою вен нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Іщак Олег Миколайович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-

ка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1578 А] 

 УДК 618.39-02:616.147.3-007.64 

2948. Лещинська М. О. Механізми пошкодження епітеліоцитів піхви флого-

генними факторами грибів роду Candida : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Лещинська Марина Олек-

сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". — 

Луганськ, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1354 А] 

 УДК 618.15-008.8:616.992.282 

2949. Льовкіна О. Л. Корекція стану ендометрію у жінок репродуктивного 

віку із первинним стрес-індукованим непліддям : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Льовкіна 

Олена Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-0875 А] УДК 618.177+618.145]-085 

2950. Майданник О. Ф. Прогнозування ризику передчасних пологів у жінок з 

підвищеним психоемоційним навантаженням : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Майданник 

Олена Федорівна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1727 А] 

 УДК 618.39-037:616.85 

2951. Оксюта В. М. Відновлення репродуктивної функції у жінок із без-

пліддям при гіпотиреозі : (клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Оксюта Валерій Ми-

колайович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирого-

ва. — Вінниця, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-0998 А] 

 УДК 618.177:616.441-008.64 

2952. Степанова Є. В. Тактика ведення жінок репродуктивного віку з гіпер-

пластичними процесами ендометрія на фоні гіпотиреозу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Степа-

нова Євгенія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядип-

лом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 

100 пр. — [2014-0950 А] 

 УДК 618.145-002.18-007.61:616.441-008.64 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

2953. Мечник В. А. Наукові основи створення композитів системи алмаз—Fe-

Cu-Ni-Sn спрямованим керуванням їх структуроутворення : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Мечник 

Володимир Аркадійович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. 

— Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (47 назв). — 100 пр. — 

[2014-1067 А] УДК 620.22-41:621.921.34 

На ступінь кандидата 

2954. Гуменюк Р. В. Оцінка міцності й тріщиностійкості термонапруженої ар-

матури та її зварних і склеєних з'єднань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Гуменюк 

Руслан Васильович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політи-

ки та продовольства України]. — Луцьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-0396 А] 

 УДК 620.178.38-112.81/.82 

2955. Завальнюк О. П. Метод і пристрій контролю механічних напружень 

корпусу судна в процесі вантажних та баластних операцій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визна-

чення складу речовин" / Завальнюк Ольга Петрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-

лодимира Даля. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-1532 А] 

 УДК 620.179.143:629.5.014 

2956. Побєда Т. В. Електромагнітний контроль стрижнів короткозамкненого 

ротору асинхронного двигуна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / 

Побєда Тетяна Валеріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 

2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1597 А] 

 УДК 620.179.14 

2957. Садохін В. В. Отримання суспензій наночастинок металів з керованими 

розподілом розмірів та концентраціями комбінованим методом іонно-плазмового 
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диспергування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.02.01 "Матеріалознавство" / Садохін Віталій Вікторович ; НАН України, Ін-т 

надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1012 А] 

 УДК 620.3:544.77.051.1 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка.  

Машинобудування загалом 

621.0 Теорія машинобудування (машинознавство). Ядерна техніка 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Атомна енергетика  

та атомна промисловість. Атомне машинобудування 

На ступінь кандидата 

2958. Кондратьєва О. О. Теплообмін та гідродинаміка при течії теплоносія в 

каналах водо-водяних ядерних реакторів при до- та надкритичних тисках : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика 

та пром. теплоенергетика" / Кондратьєва Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

техн. теплофізики. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-0291 А] УДК 621.039.5:536.24 

621.22 Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 

2959. Панамарьова О. Б. Поліпшення характеристик гідроагрегатів живлення 

малої потужності для гідросистем шляхом визначення їх раціональних параметрів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. 

машини та гідропневмоагрегати" / Панамарьова Ольга Борисівна ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-0904 А] УДК 621.22-82 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь кандидата 

2960. Атарод Соруш. Удосконалення високовольтних подільників постійної та 

змінної напруги : (частоти 50 гц) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електр. та магніт. полів" / Атарод 

Соруш ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 105 пр. — [2014-1618 А] 

 УДК 621.3.027.7 

621.3.01 Загальні положення. Теорія 

На ступінь доктора 

2961. Кучерява І. М. Електромагнітні поля та процеси в неоднорідних діелект-

ричних і провідних середовищах : (багатомасштаб. моделювання) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / 

Кучерява Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2014. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (36 назв). — 100 пр. — [2014-0689 А] 

 УДК 621.3.01 
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На ступінь кандидата 

2962. Задорожня В. В. Підвищення безпеки використання колісних машин при 

виконанні транспортних робіт на поперечному схилі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 

трансп." / Задорожня Вікторія Володимирівна ; М-во аграр. політики та про-

довольства України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — 

Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — 

[2014-0410 А] УДК 621.3.017 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  

та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування  

магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

2963. Гнатов А. В. Наукові основи відновлення кузовних панелей автомобілів 

методами зовнішнього безконтактного рихтування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Гнатов Андрій Вікторович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2014. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 (47 назв). — 100 пр. — [2014-1697 А] 

 УДК 621.318:629.33.024.083 

На ступінь кандидата 

2964. Аргун Щ. В. Розробка магнітно-імпульсної установки для зовнішнього 

безконтактного рихтування автомобільних кузовів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Аргун Щасяна Валіковна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1683 А] 

 УДК 621.318.4 

2965. Бальзан І. В. Електротехнічний комплекс регулювання напруги транс-

форматором з РПН : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Бальзан Ігор Вікторович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0207 А] 

 УДК 621.314:681.53 

2966. Березка С. К. Визначення граничних значень опору заземлення повітря-

них ліній електропередавання з використанням методу імітаційного моделювання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.02 "Електр. 

станції, мережі і системи" / Березка Сергій Костянтинович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-0372 А] 

 УДК 621.316.99:621.316.93 

2967. Борисенко Є. А. Підвищення точності ультразвукових рівнемірів в особ-

ливих умовах експлуатації тестовим методом : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 

забезп." / Борисенко Євген Анатолійович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, 

ННЦ "Ін-т метрології", [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 110 пр. — 

[2014-1296 А] УДК 621.314:681.128.82 



   

 
180 

2968. Костів Ю. М. Генератори пуассонівських імпульсних послідовностей з 

покращеними характеристиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Костів Юрій Михайло-

вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0858 А] 

 УДК 621.319.5:004.4 

2969. Наумов О. Є. Розвиток методів аналізу перехідних процесів та іденти-

фікації параметрів машин змінного струму на основі частотних характеристик : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. ма-

шини й апарати" / Наумов Олег Євгенович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 

техн. ун-т". — Донецьк, 2014. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 

[2014-0629 А] УДК 621.313.3 

2970. Павлюк А. В. Магнітні поля і параметри тороїдальних систем накопи-

чення енергії електроенергетичного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Павлюк Андрій 

Вікторович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-0479 А] 

 УДК 621.318 

2971. Хома Ю. В. Покращення метрологічних характеристик портативних час-

тотних аналізаторів імпедансу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електр. та магніт. величин" / 

Хома Юрій Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Техн. ун-т м. Ільменау, 

(Федер. Республіка Німеччина)]. — Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1024 А] 

 УДК 621.317.73 

2972. Чопик В. В. Матричні перетворювачі з розширеним діапазоном регулю-

вання вхідного реактивного струму для активної компенсації складових потужності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 

"Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Чопик Василь Васильович ; НАН 

України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-0750 А] 

 УДК 621.314.58 

2973. Шеїна Г. О. Удосконалення математичної моделі турбогенераторів для 

аналізу режимів раптових коротких замикань з урахуванням насичення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й 

апарати" / Шеїна Ганна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". 

— Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-0752 А] УДК 621.313.1 

621.33 Електрична тяга 

На ступінь кандидата 

2974. Калашников К. О. Зменшення втрат електроенергії в тяговій мережі 

постійного струму шляхом вибору раціональної дислокації тягових навантажень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електро-

транспорт" / Калашников Костянтин Олексійович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 

трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0123 А] 

 УДК 621.331:656.224 
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621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  

коливань, імпульсів 

На ступінь кандидата 

2975. Абдулкадиров Д. В. Високочастотні властивості нестаціонарних тунель-

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

01.04.03 "Радіофізика" / Абдулкадиров Дмитро Валерійович ; НАН України, Ін-т 

радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1601 А] 

 УДК 621.372.41.037.3:621.372.8 

2976. Адаменко Ю. Ф. Пристрої фільтрації на основі аподизованих електро-

магнітних кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікації" / Адаменко Юлія 

Федорівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (24 назви). — 120 пр. — [2014-1562 А] 

 УДК 621.372.543 

2977. Бачик Д. Р. Засоби комп'ютерного схемотехнічного моделювання пара-

метричних радіотехнічних вузлів на основі частотного символьного методу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та 

телевіз. системи" / Бачик Дарія Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 130 пр. — [2014-1286 А] 

 УДК 621.372.061 

2978. Горовий Є. М. Геометрична і радіометрична корекція зображень в 

радіолокаторах із синтезованою апертурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Горовий Євген Миколайович ; 

НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, [Радіоастрон. ін-т]. 

— Харків, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1049 А] 

 УДК 621.371:621.396.96 

2979. Шиляєва О. Л. Розвиток методу оцінювання впливу тропосфери на ха-

рактеристики радіотехнічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" ; Харків. нац. ун-т радіоелект-

роніки. — Харків, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. 

— [2014-1516 А] 

 УДК 621.371.34 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка.  

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

2980. Киселюк М. П. Акустико-емісійний неруйнівний контроль процесів де-

градації InGaN/GaN світловипромінювальних діодів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. та вир-во електрон. 

техніки" / Киселюк Максим Павлович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників 

ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2014-1150 А] 

 УДК 621.385.2 

2981. Новицький С. В. Катодні контакти з дифузійними бар'єрами TiBx для 

фосфідіндієвих діодів Ганна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Новицький Сергій 
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Вадимович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 100 пр. — [2014-0630 А] 

 УДК 621.385.2 

2982. Поколенко Д. В. Підвищення ефективності обробки антенних обтічників 

із ситалів за рахунок удосконалення технології алмазного шліфування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машино-

буд." / Поколенко Дмитро Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. 

ун-т". — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-1242 А] 

 УДК 621.38 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь кандидата 

2983. Василенко Ю. О. Просторово-часовий доступ у системах мобільного 

зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 

"Телекомунікац. системи та мережі" / Василенко Юрій Олександрович ; Харків. нац. 

ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2014-0228 А] 

 УДК 621.391 

2984. Стерін В. Л. Динамічні моделі та методи структурного і функціонально-

го синтезу телекомунікаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Стерін 

Вячеслав Леонідович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0352 А] 

 УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

2985. Нудьга О. О. Багатодіапазонні антени на основі фрактальних структур : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та 

пристрої мікрохвил. техніки" / Нудьга Олександр Олександрович ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Харків, 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (30 назв). — 100 пр. — [2014-1235 А] 

 УДК 621.396.67 

621.397 Телевізійна техніка. Техніка отримання, запису,  

передавання та приймання зображень. Відеотехніка  

та відеомережі 

На ступінь кандидата 

2986. Кривонос В. М. Метод кодування трансформованих зображень для 

підвищення продуктивності телекомунікаційних систем : автореф. дис. на здобуття 

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

Кривонос Володимир Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. авіац. ун-т]. 

— Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1410 А] 

 УДК 621.397:681.5 
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621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

2987. Адров Д. С. Покращення паливної економічності і екологічних показ-

ників двигунів внутрішнього згорання застосуванням системи комбінованого про-

гріву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 

"Двигуни та енерг. установки" / Адров Дмитро Сергійович ; Нац. трансп. ун-т, [Укр. 

держ. акад. залізн. трансп.]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-1605 А] УДК 621.436 

2988. Третяк О. В. Тепловий стан стрижнів обмотки турбогенераторів з по-

вітряним охолодженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Третяк Олексій Воло-

димирович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного [та ін.]. — 

Харків, 2014. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-0733 А] 

 УДК 621.4:536.7 

621.5 Пневматична енергетика: машини та інструменти.  

Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

2989. Іщенко І. М. Удосконалення режимних параметрів водоаміачних аб-

сорбційних холодильних агрегатів, працюючих у широкому діапазоні температур 

навколишнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи конди-

ціювання" / Іщенко Інеса Миколаївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-0122 А] УДК 621.565.92 

621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  

транспортування рідин і газів 

На ступінь кандидата 

2990. Бабенко О. О. Удосконалена методика розрахунку ежекційного прист-

рою системи газопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Бабенко 

Олена Олегівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0962 А] 

 УДК 621.643/.644 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

2991. Костін В. А. Закономірності структуроутворення зварних з'єднань висо-

коміцних низьколегованих сталей, отриманих дуговим зварюванням : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Костін Валерій Анатолійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Па-

тона. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (39 назв). — 150 пр. — 

[2014-0859 А] 

 УДК 621.791.05:669 
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На ступінь кандидата 

2992. Бернацький А. В. Підвищення фізико-механічних властивостей поверх-

невих шарів сталевих виробів лазерним та лазерно-мікроплазмовим легуванням : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси 

фіз.-техн. оброб." / Бернацький Артемій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т", [Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 125 пр. — 

[2014-0216 А] УДК 621.785.5:621.791.92 

2993. Гарін А. О. Підвищення ефективності іонного очищення деталей ГТД з 

урахуванням температурних обмежень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Гарін Андрій Олего-

вич ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4849 А] 

 УДК 621.794:621.438 

2994. Гончарова О. М. Методи забезпечення електромагнітної безпеки опера-

торів машин контактного точкового електрозварювання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Гончарова Ольга 

Миколаївна ; Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки України, НАН України 

[та ін.]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (22 назви). — 120 пр. — 

[2014-0241 А] 

 УДК 621.791:331.458 

2995. Грудкіна Н. С. Формоутворення вісесиметричних деталей типу "стакан з 

фланцем" з використанням комбінованого радіально-зворотного видавлювання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та 

машини оброб. тиском" / Грудкіна Наталія Сергіївна ; Донбас. держ. машинобуд. 

акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2014-0813 А] 

 УДК 621.77.01 

2996. Динник О. Д. Вдосконалення методів оцінювання якості процесів ли-

варного виробництва машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття 

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

метрол. забезп." / Динник Оксана Дмитрівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Сум. держ. ун-т]. 

— Харків, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — 

[2014-1530 А] 

 УДК 621.74.015 

2997. Лахін О. М. Синтез структурного та технологічного забезпечення оздоб-

лювальної обробки зубчастих коліс з функціонально-орієнтованими властивостями : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Техно-

логія машинобуд." / Лахін Олексій Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 

техн. ун-т". — Донецьк, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1211 А] 

 УДК 621.7.029-233.3 

2998. Мартинов С. В. Удосконалення технології та оснащення холодного 

об'ємного штампування трубчастих деталей з внутрішніми фланцями : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини 

оброб. тиском" / Мартинов Сергій Володимирович ; Донбас. держ. машинобуд. акад. 

— Краматорськ (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 

100 пр. — [2014-0881 А] УДК 621.777.4.01 
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2999. Марченко Д. Д. Підвищення зносостійкості і контактної міцності канат-

них блоків обкатуванням роликами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Марченко Дмитро 

Дмитрович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Миколаїв. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та 

продовольства України]. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0698 А] 

 УДК 621.771.2:621.86.065 

3000. Спиридонов Д. В. Розвиток теорії та вдосконалення технології 

напівбезперервного розливання міді вогневого рафінування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. 

металів та спец. сплавів" / Спиридонов Дмитро Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1261 А] 

 УДК 621.74.047:669.3 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 

3001. Ісьєміні І. І. Підвищення ефективності захисних систем кранів мостово-

го типу застосуванням пневмогідравлічних буферів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Ісьєміні Ілля 

Ігорович ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 125 пр. — [2014-1708 А] 

 УДК 621.874 

3002. Коваль А. Б. Визначення умов забезпечення курсової стійкості універ-

сальних землерийних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Коваль Андрій 

Борисович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", 

[Нац. трансп. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 120 пр. — [2014-1199 А] 

 УДК 621.879-9 

3003. Нефьодов І. О. Засоби зменшення динамічних навантажень на ван-

тажопідйомник фронтального автонавантажувача : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Нефьодов Іван 

Олександрович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл."Приазов. держ. 

техн. ун-т"]. — Одеса, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 

100 пр. — [2014-0470 А] 

 УДК 621.878.4 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 

3004. Садегіджалал Абаді Мехрдад. Метод трибологічної оцінки поверхонь 

тертя при пружному деформуванні нерівностей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / 

Садегіджалал Абаді Мехрдад ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1386 А] 

 УДК 621.891 
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621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 

Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь кандидата 

3005. Ал-Судані Тарафа Ясін Таха. Технологічне забезпечення підвищення 

стійкості фрез зі змінними швидкостями різання по довжині ріжучих кромок зубців : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія 

машинобуд." / Ал-Судані Тарафа Ясін Таха ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 

техн. ун-т". — Донецьк, 2014. — 22 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-0731 А] 

 УДК 621.9.025 

3006. Дєвицький О. А. Підвищення ефективності шліфування матеріалів кру-

гами з НТМ врахуванням електричних явищ, що супроводжують абразивну оброб-

ку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Про-

цеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Дєвицький Олександр Анатолійович ; 

НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0824 А] 

 УДК 621.923.01 

3007. Мєдвєдєв А. Л. Забезпечення різальної здатності алмазного шліфуваль-

ного кругу при обробці кераміки за рахунок управляючого впливу вільного абрази-

ву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Про-

цеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Мєдвєдєв Андрій Леонідович ; Держ. 

ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-1365 А] УДК 621.923 

3008. Наєбі Мехді. Формоутворення виробів складної форми наносекундними 

лазерними імпульсами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Наєбі Мехді ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-0469 А] 

 УДК 621.9.048 

3009. Силивонюк А. В. Покращення динамічних та енергетичних характерис-

тик вібраційних машин з дебалансними збудниками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Силиво-

нюк Андрій Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Луц. нац. техн. ун-т]. 

— Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 120 пр. 

— [2014-1253 А] УДК 621.929.7:531.3 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  

родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

3010. Фролов О. О. Керування енергетичними потоками при вибуховому руй-

нуванні різноміцнісних масивів гірських порід на кар'єрах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. 

копалин" / Фролов Олександр Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (57 назв). — 

100 пр. — [2014-0527 А] УДК 622.235.5 
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На ступінь кандидата 

3011. Дубицька М. С. Вдосконалення способу прогнозу диз'юнктивних пору-

шень методом акустичної геолокації при відпрацюванні пологозалягаючих вугільних 

пластів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 

"Геотехн. і гірн. механіка" / Дубицька Марія Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. 

гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). 

— 130 пр. — [2014-0259 А] УДК 622.1:534.64 

3012. Німець Д. К. Гідрогеологічні умови центральної частини південної при-

бортової зони Дніпровсько-Донецької западини у зв'язку з нафтогазоносністю : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.06 "Гідрогеологія" / 

Німець Дмитро Костянтинович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1487 А] 

 УДК 622.276 

3013. Пасічник А. М. Обґрунтування сейсмостійкості масиву порід з по-

рожнинами з врахуванням сезонності підривних робіт в кар'єрах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 

Пасічник Андрій Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-0908 А] 

 УДК 622.235.02 

3014. Помазан М. В. Обґрунтування параметрів свердловинних зарядів з 

кумулятивним ефектом для підвищення інтенсивності вибухового руйнування 

гірських порід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Помазан Марина Володимирівна ; Кре-

менчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1105 А] 

 УДК 622.235.5 

3015. Свистун Р. М. Обґрунтування і розрахунок параметрів кріпильної сис-

теми виїмкових виробок з урахуванням асиметрії її навантаження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ 

корис. копалин" / Свистун Руслан Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. 

ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 

120 пр. — [2014-1109 А] УДК 622.281.023.4 

3016. Угриновський А. В. Удосконалення технології інтенсифікації роботи 

низьконапірних газових і газоконденсатних свердловин за наявності рідини в про-

дукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.06 

"Розробка нафт. та газ. родовищ" / Угриновський Андрій Васильович ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2014. — 18 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1113 А] 

 УДК 622.279 

622.35 Добування природного каменю 

На ступінь кандидата 

3017. Гребенюк Т. В. Обґрунтування технологічних параметрів статико-

динамічного методу видобування кам'яних блоків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. 

копалин" / Гребенюк Тетяна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. полі-

техн. ін-т". — Київ, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-4851 А] УДК 622.35 
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622.7 Обробка, збагачення мінеральної сировини 

На ступінь кандидата 

3018. Гончаров С. А. Моделювання та оптимізація сепараційних процесів зба-

гачення корисних копалин на основі динамічних ефектів високоенергетичного ультра-

звуку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.08 

"Збагачення корис. копалин" / Гончаров Сергій Анатолійович ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1178 А] 

 УДК 622.7-026.572 

3019. Кравченко В. П. Обґрунтування параметрів струминного подрібнення 

при переробці і збагаченні доменних шлаків : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Кравченко Воло-

димир Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2013. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (24 назви). — 100 пр. — [2014-1151 А] 

 УДК 622.73.017 

3020. Федосєєва С. О. Обґрунтування параметрів флотації тонкодисперсних 

вуглевмісних матеріалів техногенних родовищ : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Федосєєва 

Світлана Олегівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т", [Донец. нац. техн. 

ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1269 А] 

 УДК 622.765 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

3021. Миронова І. Г. Підвищення екологічної безпеки при видобутку залізних 

руд підземним способом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Миронова Інна Геннадіївна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-0583 А] 

 УДК 622.8:622.23 

3022. Сербінова Л. А. Нормалізація концентрації пилу в робочих зонах при 

механічному руйнуванні гірських порід в гранітних кар'єрах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Сербінова 

Лариса Анатоліївна ; Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки України [та ін.]. — 

Київ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2014-0344 А] 

 УДК 622.807 

3023. Стоян В. М. Запобігання загазовуванню тупикових виробок вугільних 

шахт забезпеченням безперебійності електропостачання систем місцевого провітрю-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 

"Охорона праці" / Стоян Володимир Миколайович ; М-во енергетики та вугіл. пром-сті 

України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті. — Макіївка (Донец. обл.), 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1503 А] 

 УДК 622.81:621.31 
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624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 

3024. Окунь І. В. Міцність та деформативність клеєдощатих балкових конст-

рукцій з пошаровим армуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Окунь Ірина Вікторів-

на ; Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури. — Одеса, 2014. — 29 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 24—26 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0474 А] 

 УДК 624.011.072.221 

3025. Сабір Ю. Б. Несуча здатність залізобетонних арок з урахуванням техно-

логічної пошкодженості бетону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Сабір Юсіф Бакір ; 

Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2014-0340 А] 

 УДК 624.072.32.046.2 

3026. Сінцов О. В. Міцність і деформативність складеної дерев'яної балки із 

стінкою з орієнтованої стружкової плити : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Сінцов 

Олександр Володимирович ; Донбас. нац. акад. буд-ва та архітектури, [Нац. акад. 

природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Макіївка (Донец. обл.), 2014. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1746 А] 

 УДК 624.011.1 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь доктора 

3027. Мокрицька Т. П. Закономірності змін властивостей континентальних 

плейстоценових відкладів міських природно-техногенних систем Придніпровського 

промислового регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : 

спец. 04.00.07 "Інж. геологія" / Мокрицька Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т геол. 

наук, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 2014. — 32 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 26—31. — 100 пр. — [2014-0146 А] 

 УДК 624.131(477.63/.64) 

На ступінь кандидата 

3028. Андрусенко О. М. Нелінійне пружне деформування бурильних колон у 

порожнинах глибоких криволінійних свердловин з геометричними недосконалостя-

ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. 

механіка" / Андрусенко Олена Миколаївна ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1614 А] 

 УДК 624.15.04 

3029. Кірнос К. А. Стабілізація та регулювання кренів фундаментів реактор-

них відділень атомних електростанцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Кірнос Катерина Анатоліївна ; 

Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 

2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. 

— [2014-1716 А] 

 УДК 624.131.524:621.311.25 
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625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь кандидата 

3030. Панченко П. В. Обґрунтування норм утримання залізничної колії у плані 

при прискореному русі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Панченко Петро Володимирович ; Дніпропетров. нац. 

ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0481 А] 

 УДК 625.14.032.5 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

3031. Голотюк М. В. Підвищення ефективності робочого обладнання для руй-

нування однорідних мерзлих середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Го-

лотюк Микола Віталійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва 

та архітектури", [Нац. ун-т водних госп-ва та природокористування]. — Дніпропет-

ровськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1311 А] 

 УДК 625.768.5 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

3032. Барибін О. І. Методи підвищення ефективності використання струмене-

вих аераторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Барибін Олексій Ігорович ; НАН 

України, Ін-т гідромеханіки, [Донец. нац. ун-т]. — Київ, 2014. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2014-1165 А] УДК 628.356 

3033. Лєсной В. І. Інтенсифікація роботи діючих водозабірних свердловин 

пневмоімпульсною обробкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Лєсной Вячеслав Іванович ; 

Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. — Макіївка (Донец. обл.), 2014. — 24 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0139 А] 

 УДК 628.112.2 

3034. Поліщук О. Ю. Підвищення ефективності систем зовнішнього освіт-

лення вулиць та магістралей міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / Поліщук Оксана 

Юріївна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2014. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2014-0915 А] 

 УДК 628.971 

3035. Ткаченко М. В. Тепловий стан приміщення при низькотемпературному 

теплонасосному опаленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Ткаченко Мирослав 

Володимирович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 110 пр. — [2014-0517 А] 

 УДК 628.88 



   

 
191 

3036. Хоренжая І. В. Обґрунтування екологічно безпечного водовідведення з 

території населених пунктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Хоренжая Ірина Віталіївна ; М-во екології та 

природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Укр. 

НДІ екол. проблем]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

120 пр. — [2014-1026 А] УДК 628.29:502.174 

3037. Шиш Р. Г. Екологічно безпечна система аерації періодично занурених 

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

21.06.01 "Екол. безпека" / Шиш Роман Григорович ; Кременчуц. нац. ун-т 

ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0544 А] 

 УДК 628.353 

629 Машинобудування транспортних засобів.  

Транспортне машинобудування 

На ступінь кандидата 

3038. Хацько Н. Є. Методи підвищення точності систем керування рухомими 

об'єктами на основі використання компенсуючих моделей : автореф. дис. на здобуття 

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

Хацько Наталія Євгенівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-1020 А] УДК 629.056.6 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

3039. Трунова І. С. Розробка технічних засобів зовнішнього рихтування ку-

зовних панелей легкових автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Трунова Ірина 

Сергіївна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1753 А] 

 УДК 629.331.2.083 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь доктора 

3040. Блиндюк В. С. Методи та моделі прогнозування ефективних параметрів 

керування тяговим електроприводом моторвагонного рухомого складу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.09 "Електротранспорт" / 

Блиндюк Василь Степанович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-

заряна, [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Дніпропетровськ, 2014. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (42 назви). — 100 пр. — [2014-1169 А] 

 УДК 629.424.2.083 

3041. Косолапов А. А. Розвиток наукових основ побудови і експлуатації сис-

тем автоматизації залізничних сортувальних станцій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Косолапов Анатолій Аркадійович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. 

В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2014. — 49 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—46 (95 назв). — 100 пр. — [2014-0294 А] УДК 629.4.083:681.5 
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629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь доктора 

3042. Воронько В. В. Наукові основи автоматизованого складання авіаційних 

конструкцій в умовах дослідного та одиничного виробництва : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробу-

вання літал. апаратів" / Воронько Віталій Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2014. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—35 (33 назви). — 100 пр. — [2014-1174 А] 

 УДК 629.735.02-933.6 

На ступінь кандидата 

3043. Апенько Н. В. Підвищення достовірності візуалізації кабінного і позака-

бінного простору в функціональних тренажерах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.14 "Авіац.-косм. тренажери" / Апенько 
Наталія Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1616 А] УДК 629.735.072 

3044. Бовсуновський Є. О. Очищення та антикорозійна обробка елементів 

авіаційної техніки з використанням природних матеріалів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 

трансп." / Бовсуновський Євген Олексійович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-0770 А] 

 УДК 629.7:621.7.02 
3045. Копитова К. А. Комплексне керування повітряним кораблем розподіле-

ною системою аеродинамічних сил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Копитова Катерина 

Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т, [Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та сис-

тем НАН та М-ва освіти і науки України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2014-0853 А] 

 УДК 629.735.015:551.511.6 

3046. Лялюхіна І. В. Проектування балок і лонжеронів силового набору конст-

рукції літальних апаратів із композитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апаратів" / 

Лялюхіна Ірина Володимирівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т". — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2014-1357 А] УДК 629.735.023.44 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

3047. Буйських Н. В. Ефективність використання низькотоварних круглих 
лісоматеріалів сосни звичайної : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення меблів та виробів з 

деревини" / Буйських Наталія Володимирівна ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0650 А] УДК 630*81 
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3048. Коляджин І. Ф. Лісівничо-екологічні основи формування ялицевих де-

ревостанів Передкарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Коляджин Ігор Федорович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0432 А] 

 УДК 630*18(292.451) 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

3049. Нестеренко С. А. Управління конкурентоспроможністю сільськогоспо-

дарських підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Нестеренко Світлана Анатоліївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Луган. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України, Каб. 

міністрів України]. — Луганськ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 

(82 назви). — 100 пр. — [2014-1068 А] УДК 631.152 

На ступінь кандидата 

3050. Адаменко А. П. Стратегія довгострокового інвестування сільськогоспо-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Адаменко Алла Павлівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Сум. нац. аграр. ун-т]. 

— Миколаїв, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-1604 А] 

 УДК 631.11:330.322"405" 

3051. Бойко В. О. Діагностика бізнес-середовища та стратегії підвищення кон-

курентоспроможності аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бойко Вікторія 

Олександрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. 

аграр. ун-т, [ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Миколаїв, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2014-1639 А] 

 УДК 631.11:005.332.4 

3052. Василішин С. І. Формування оборотних засобів сільськогосподарських 

підприємств та забезпечення їх ефективного використання : автореф. дис. на здобут-

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

силішин Станіслав Ігорович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1451 А] 

 УДК 631.16:658.153 

3053. Динько І. М. Облік фінансових результатів на підприємствах цукрової 

галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Динько Інна Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Луц. нац. техн. ун-т]. — Київ, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — 

[2014-0400 А] УДК 631.162:664.1 
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3054. Дмитренко Р. М. Економічна ефективність виробництва продукції в ак-

ціонерних підприємствах м'ясопродуктового підкомплексу : автореф. дис. на здобут-

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

Дмитренко Руслан Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Нац. акад. аграр. 

наук України]. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2014-1574 А] УДК 631.115.2:637.5 

3055. Казакова І. В. Ефективність ресурсоощадних технологій виробництва 

зерна у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

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

Віталіївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-1710 А] 

 УДК 631.17:633.1 

3056. Король В. В. Облік і контроль в управлінні виробництвом та реалізацією 

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

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Король Вікторія Володимирівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Держ. вищ. навч. 

закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 130 пр. — [2014-0437 А] 

 УДК 631.15:633.63 

3057. Лисенко К. О. Функціонування фермерських господарств та перспекти-

ви їх розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лисенко Катерина Олександрівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т, [Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-0578 А] 

 УДК 631.115.1 

3058. Ткачук І. В. Управління грошовими потоками сільськогосподарських 

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

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ткачук Інна Василівна ; М-во аграр. політики 

та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Уман. нац. 

ун-т садівництва]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-0518 А] 

 УДК 631.162 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 

3059. Аль Атум Мохаммад. Підвищення ефективності універсального подріб-

нювача-змішувача кормів для дрібної рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Аль Атум Мохаммад ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1613 А] 

 УДК 631.363.2 

3060. Васильковська К. В. Обґрунтування параметрів універсального пнев-

момеханічного висівного апарата точного висіву : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 
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Васильковська Катерина Вікторівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1654 А] 
 УДК 631.334.02 

3061. Жулай О. Ю. Підвищення надійності засобів транспорту рівневим 

підходом інформаційного забезпечення технічного стану їх агрегатів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів трансп." / Жулай Олександр Юрійович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Кіровоград. нац. 

техн. ун-т М-ва освіти і науки України]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0408 А] 

 УДК 631.35/.36.06 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

3062. Тарасюк М. Ф. Клімат ґрунтів Волинського Полісся : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.05 "Біогеографія та географія 
ґрунтів" / Тарасюк Марія Федорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 150 пр. — [2014-1074 А] 

 УДК 631.4:551.584.3](477.82) 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

3063. Шабетя О. М. Методологія формування банку генетичних ресурсів ово-

чевих і баштанних видів рослин та його практичне використання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Шабетя Оксана Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і 
цукр. буряків, [Ін-т овочівництва і баштанництва]. — Київ, 2014. — 47 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 33—43 (105 назв). — 100 пр. — [2014-1034 А] 

 УДК 631.527:635.1/.8 

На ступінь кандидата 

3064. Зінченко М. О. Клітинна селекція м'якої пшениці на стійкість до комп-

лексу стресових чинників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Зінченко Марія Олександрівна ; НАН України, Ін-т 
фізіології рослин і генетики. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-0980 А] УДК 631.57:633.11 

3065. Рябовол Я. С. Створення батьківських компонентів жита для гетерозис-

ної селекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.05 "Селекція і насінництво" / Рябовол Ярослав Сергійович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства", [Уман. нац. ун-т садів-

ництва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0338 А] 
 УДК 631.527.5:633.14 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь доктора 

3066. Демидов О. А. Наукові основи пертиненції на промислово порушених 

землях південного сходу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 
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наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Демидов Олександр Анатолійович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т агроекології, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—41 (95 назв). — 100 пр. — [2014-1701 А] 

 УДК 631.618(477.52/.6) 

На ступінь кандидата 

3067. Булигін Д. О. Вплив режимів зрошення та густоти стояння рослин на 

продуктивність середньостиглих сортів сої в Південному регіоні України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / 

Булигін Дмитро Олександрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. землеробства Нац. 

акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. 

— 100 пр. — [2014-1299 А] 

 УДК 631.6:633.34](477.7) 

3068. Глушко Т. В. Оптимізація технологічних прийомів вирощування куку-

рудзи в Південному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Глушко Тетяна Вікторівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", 

[Ін-т зрошув. землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-1310 А] 

 УДК 631.6:633.15](477.7) 

3069. Демчук О. С. Вдосконалення моніторингу стану басейнів малих річок на 

основі інформаційно-аналітичної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Демчук Олена Станіславівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1136 А] 

 УДК 631.6:556.535-047.36 

3070. Дунаєва Є. А. Удосконалення оцінки та прогнозування формування вод-

них ресурсів на сільськогосподарських територіях : (на прикладі Автоном. Респуб-

ліки Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 06.01.02 

"С.-г. меліорації" / Дунаєва Єлізавета Андріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

водних проблем і меліорації. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. 

— 100 пр. — [2014-1329 А] 

 УДК 631.6(477.75) 

3071. Козлова Л. В. Обґрунтування режимів мікрозрошення інтенсивних наса-

джень яблуні в умовах Південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Козлова Лілія Вален-

тинівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації, [Ін-т 

садівництва]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2014-0426 А] 

 УДК 631.675:634.11](477.7) 

3072. Мельник І. Д. Еколого-технологічні основи використання осушуваних 

земель в сучасних умовах господарювання : (на прикладі Івано-Франківщини) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. 

меліорації" / Мельник Ірина Дмитрівна ; Ін-т водних проблем і меліорації НААН 

України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-0459 А] 

 УДК 631.62:631.95 
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631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. 

Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

3073. Вінюков О. О. Агробіологічні особливості підвищення продуктивності 

ярих колосових культур у східній частині північного степу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Вінюков 

Олександр Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т сіл. госп-ва 

степ. зони", [ДУ "Донец. держ. с.-г. дослід. станція Ін-ту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва 

НААН"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-4846 А] 

 УДК 631.81:633.1](477.6) 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи  

насаджень. Оцінювання ділянки 

На ступінь кандидата 

3074. Безноско І. В. Формування популяцій фітопатогенних грибів під впли-

вом сортів перцю солодкого в агрофітоценозах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Безноско Ірина Володимирівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 

2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2014-0965 А] 

 УДК 631.95:[582.288+582.951 

3075. Колєснікова Л. А. Агроекологічне обґрунтування допустимого рівня 

нафтового забруднення ґрунтів : (на прикладі Полтав. обл.) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Колєснікова Лариса 

Анатоліївна ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-0852 А] 

 УДК 631.95:631.4](477.53) 

3076. Мороз В. В. Екологічна роль дубових полезахисних лісових смуг в умо-

вах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Мороз Віра Василівна ; Нац. акад. аг-

рар. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0887 А] 

 УДК 631.95:630*26](292.485:477) 

3077. Нагорна С. В. Обґрунтування агроекологічного застосування екстрактів 

представників роду Ехінацея : (Echinacea Moench) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Нагорна Світлана Вікторівна ; 

Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Дніпропет-

ровськ, 2014. — 21 c., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 

100 пр. — [2014-1483 А] 

 УДК 631.95:633.88 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь доктора 

3078. Пилипенко Л. А. Концептуальні основи фітосанітарного контролю ка-

рантинних та потенційно небезпечних нематод в Україні : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Пилипенко Лілія 

Амінівна ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Ін-т захисту рослин НААН]. — Київ, 2014. — 49 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 35—45 (85 назв). — 100 пр. — [2014-0151 А] 

 УДК 632.913.1 

На ступінь кандидата 

3079. Березовська-Бригас В. В. Шкідники сої та регулювання їх чисельності в 

Центральному Лісостепу та Північному Степу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Березовська-Бригас 

Вікторія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-0605 А] 

 УДК 632.7:633.34(292.485/.486:477) 

3080. Горобець А. І. Альтернаріоз і фомоз цукрових буряків та заходи обме-

ження ураженості ними рослин в умовах Центрального Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / 

Горобець Андрій Іванович ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків НААН України]. — 

Київ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — 

[2014-0393 А] 

 УДК 632.4:633.63](292.485:477.4) 

3081. Гуляєва І. І. Вірусні захворювання зернових колосових культур на Півд-

ні України : (поширення, діагностика та шкідливість) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Гуляєва Інна 

Іванівна ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Одес. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0814 А] 

 УДК 632.38:633.1](477.7) 

3082. Кучеренко Є. П. Кагатна гниль коренеплодів цукрових буряків та заходи 

з обмеження її шкідливості в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / 

Кучеренко Євгеній Петрович ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і приро-

докористування України, [Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків НААН України]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 

[2014-0577 А] 

 УДК 632.24:632.912](477) 

3083. Станкевич С. В. Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд на ріпаку ярому 

й гірчиці у Східному Лісостепу України. Шкідливість та удосконалення заходів за-

хисту від них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

16.00.10 "Ентомологія" / Станкевич Сергій Володимирович ; Каб. міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 2014. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20. — 100 пр. — [2014-0948 А] 

 УДК 632.76:633.85](477) 
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633/635 Рослинництво загалом. Рільництво. Садівництво.  

Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

3084. Благініна А. А. Екологічні особливості взаємодії рослин сортів пшениці 

озимої з фітопатогенними грибами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Благініна Анастасія Андріївна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2014. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2014-1128 А] 

 УДК 633.11"324":632.4 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

3085. Запарнюк В. І. Формування урожайності та якості зерна вики ярої за-

лежно від впливу інокуляції, мінеральних добрив та вапнування в умовах правобе-

режного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Запарнюк Василь Іванович ; М-во аграр. 

політики і продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. — Вінниця, 2014. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1337 А] 

 УДК 633.35"321":631.53.027 

3086. Квак В. М. Оптимізація елементів технології вирощування міскантусу 

для виробництва біопалива в західній частині Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Квак Во-

лодимир Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. 

буряків. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2014-0677 А] УДК 633.2:631.559:620.952 

3087. Повидало В. М. Продуктивність багаторічних злакових трав залежно від 

добрив на темно-сірому опідзоленому ґрунті : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Повидало 

Валерій Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т земле-

робства НААН". — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 

— [2014-0324 А] УДК 633.2:631.82 

3088. Тарасенко О. А. Продуктивність сінокосів залежно від способів 

поліпшення старосіяних травостоїв на торфових ґрунтах Лівобережного Лісостепу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормови-

робництво і луківництво" / Тарасенко Олександра Андріївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". — Київ, 2014. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0357 А] 

 УДК 633.2:631.82 

634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 

3089. Гогулінська О. І. Розробка та вдосконалення методів оцінки стійкості 

винограду до стрес-факторів з використанням культури in vitro : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Гогулін-
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ська Олена Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виногра-

дарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1571 А] 

 УДК 634.86:31.532.1 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

3090. Макуха О. В. Вплив строків сівби, ширини міжряддя та добрив на про-

дуктивність фенхелю звичайного в умовах півдня України : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. c.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Макуха Ольга 

Володимирівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Держ. ВНЗ 

"Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2014-1362 А] 

 УДК 635.4:[631.53.04+631.8](477.7) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь кандидата 

3091. Леньков Л. Г. Використання поживних речовин кормів та продук-

тивність молодняку худоби за різних рівнів жиру в раціонах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 

кормів" / Леньков Леонід Григорович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Поділ. 

держ. аграр.-техн. ун-т]. — Львів, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-0445 А] 

 УДК 636.084.41.085.1 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь кандидата 

3092. Бахур Т. І. Токсокароз собак і котів : (поширення, патогенез, заходи бо-

ротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 

"Паразитологія" / Бахур Тетяна Іванівна ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0209 А] 

 УДК 636.7/.8.09:616.99 

3093. Белендик І. В. Лабораторна діагностика абортів у кобил, викликаних 

вірусом EHV—1 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Белен-

дик Інна Валентинівна ; Держ. вет. та фітосанітар. служба України, Держ. наук.-

контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів, [Ін-т вет. медицини Нац. акад. 

аграр. наук України]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0603 А] 

 УДК 636.1.09:616.98:578.825 

3094. Войта О. С. Додаткові критерії нешкідливості хімічних компонентів 

імунобіологічних засобів : (експерим. обґрунтування на моделі вакцин проти пасте-

рельозу кролів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Войта 
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Ольга Сергіївна ; Держ. вет. та фітосанітар. служба України, Держ. наук.-контрол. ін-т 

біотехнології і штамів мікроорганізмів. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0611 А] 

 УДК 636.09:615.371 

3095. Воротілова Н. Г. Епізоотологічний моніторинг високопатогенного гри-

пу, інфекційного ларинготрахеїту птиці та біологічні властивості збудників : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 

мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Воротілова Надія Гри-

горівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. 

вет. медицини". — Харків, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). 

— 100 пр. — [2014-1676 А] 

 УДК 636.5/.6.09 

3096. Згозінська О. А. Нематодози шлунково-кишкового тракту коней : (по-

ширення, патогенез, діагностика та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Згозінська Оксана Анатоліїв-

на ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-0268 А] 

 УДК 636.1.093 

3097. Кляп Н. І. Вплив мезенхімальних стовбурових клітин на відновлювальні 

процеси у печінці щурів і собак за експериментального хронічного токсичного гепа-

титу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Па-

тологія, онкологія і морфологія тварин" / Кляп Надія Іванівна ; Каб. міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-0621 А] 

 УДК 636.09:616.36-002.2:611.018 

3098. Колеснік Н. Л. Морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів 

свійського собаки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Колеснік Наталія Леонідівна ; 

Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Жи-

томир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 

2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1582 А] 

 УДК 636.7.09:616.833.2 

3099. Краєвський С. А. Вплив різних видів шовного матеріалу на рановий 

процес та його корекція сироваткою кордової крові у тварин : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Краєвський 

Сергій Аполлінарійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Біло-

церків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1095 А] 

 УДК 636.09:616-001:615.468.6 

3100. Ложкіна О. В. Розроблення системи лабораторної діагностики губчасто-

подібної енцефалопатії великої рогатої худоби в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, 

інфекц. хвороби та імунологія" / Ложкіна Олена Валеріївна ; Держ. вет. та фітосані-

тар. служба України [та ін.]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 

(27 назв). — 100 пр. — [2014-0693 А] 

 УДК 636.2.09:616.831-002-07](477) 



   

 
202 

3101. Михайлютенко С. М. Кишкові нематодози гусей : (поширення, діагнос-

тика та заходи боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Михайлютенко Світлана Миколаївна ; Каб. 

міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Полтав. 

держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0463 А] 

 УДК 636.598.09:616.995-07 

3102. Перегіняк Н. С. Анаплазмозно-бабезіозна інвазія коней : (поширення, 

патогенез, діагностика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Перегіняк Наталія Сергіївна ; Каб. міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-0318 А] 

 УДК 636.1.09:616.98 

3103. Понкало Л. І. Стан антиоксидантної та імунної систем у корів та їх телят 

за дії імунотропних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Понкало Леся Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т біології тварин. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 

100 пр. — [2014-1741 А] 

 УДК 636.2.09:612.017 

3104. Приступа О. І. Біохімічні методи діагностики та контролю лікування 

тварин, хворих на жирову гепатодистрофію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Приступа Олеся Ігорівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотех-

нологій ім. С. З. Ґжицького М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2014-0153 А] 

 УДК 636.09:616.36 

3105. Ситніченко Л. В. Порушення мінерального обміну в овець у зоні 

Київського Полісся : (діагностика, лікування, профілактика) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / 

Ситніченко Людмила В'ячеславівна ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2014. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-1110 А] 

 УДК 636.32.09:616.391-07-08 

3106. Сободош О. Й. Біохімічний профіль крові тварин із запальними проце-

сами та за умов застосування хлорофіліпіну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Сободош Олеся Йосипівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Держ. н.-д. контрол. ін-т вет. препаратів та 

корм. добавок М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Львів, 2014. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1072 А] 

 УДК 636.087.3.09:591.111 

3107. Трокоз А. В. Вплив типологічних особливостей нервової системи на 

імунологічну реактивність організму свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Трокоз Андрій 

Вікторович ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-0640 А] 

 УДК 636.4.09:612.017 
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636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

3108. Волков В. А. Селекційно-генетичні та біологічні особливості худоби 

української чорно-рябої молочної породи різних ліній : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 

Волков Вадим Анатолійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Ми-

колаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2014-1567 А] 

 УДК 636.2.082.25 

3109. Павлюк М. В. Вікові особливості становлення статевої функції у бу-

гайців подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення 

та селекція тварин" / Павлюк Микола Васильович ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицько-

го. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-0903 А] 

 УДК 636.2.034.082.31 

3110. Шуляр А. Л. Господарсько-біологічні особливості корів українських чор-

но-рябої і червоно-рябої молочних порід в аналогічних умовах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тва-

рин" / Шуляр Альона Леонідівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і 

генетики тварин, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продо-

вольства України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0546 А] 

 УДК 636.2.082 

636.3 Дрібні жуйні тварини. Дрібна рогата худоба 

На ступінь кандидата 

3111. Лесновська О. В. Ефективність використання баранів олібс та тексель 

для удосконалення продуктивних якостей овець асканійської м'ясо-вовнової породи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення 

та селекція тварин" / Лесновська Олена Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т тваринництва, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та 

продовольства України]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-0446 А] 

 УДК 636.32/.38.082 

636.4 Свині 

На ступінь доктора 

3112. Гришина Л. П. Теоретичне обґрунтування та практична реалізація удоско-

налених методів селекції при створенні спеціалізованого типу свиней : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 

тварин" / Гришина Людмила Павлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розве-

дення і генетики тварин, [Ін-т свинарства і агропром. вир-ва]. — с. Чубинське (Київ. 

обл.), 2014. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (42 назви). — 100 пр. — 

[2014-0247 А] 

 УДК 636.4.082 
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На ступінь кандидата 

3113. Корбецька О. О. Підвищення запліднювальної здатності сперміїв кнурів 

за різних технологічних умов кріоконсервування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Корбецька Ольга 

Олегівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-0130 А] 

 УДК 636.4:612.616 

3114. Чалая О. С. Еколого-біологічні особливості виробництва свинини за 

умов надлишку в раціоні важких металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Чалая Ольга Сергіївна ; Дніпропетров. 

держ. аграр.-екон. ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад. М-ва аграр. політики та продо-

вольства України]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-1510 А] 

 УДК 636.4.08 

636.7 Собаки 

На ступінь кандидата 

3115. Корбецький А. Р. Підвищення якості деконсервованих сперміїв псів за 

дії мембраностабілізуючих чинників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Корбецький Андрій Романович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1718 А] 

 УДК 636.7:57.086.13 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко. Кисломолочні продукти 

На ступінь кандидата 

3116. Кравченко Н. В. Технологія напівфабрикату для солодких страв на ос-

нові знежиреного молока та кореня солодки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Кравченко 

Наталя Вікторівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-

Барановського. — Донецьк, 2014. — 21, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (31 назва). — 140 пр. — [2014-0988 А] 

 УДК 637.147:635.166 

3117. Машта Н. О. Вдосконалення асортименту і поліпшення якості плавле-

них сирних продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Машта Надія Олександрівна ; Укооп-

спілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-1540 А] 

 УДК 637.358.05 

637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь кандидата 

3118. Батраченко О. В. Підвищення ефективності роботи та довговічності 

м'ясорізальних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / 

Батраченко Олександр Вікторович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Черкас. держ. технол. 

ун-т]. — Вінниця, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (38 назв). — 

100 пр. — [2014-0367 А] УДК 637.513.4 

639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство. Рибальство 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво.  

Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь кандидата 

3119. Жемердєй О. В. Гепатикольоз коропів : (поширення, діагностика та за-

ходи боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.11 "Паразитологія" / Жемердєй Олексій Вікторович ; Каб. міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 130 пр. — [2014-0672 А] 

 УДК 639.215.2.09:616.995.1-07-08 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне  

господарство. Служба побуту 

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви.  

Харчування. Столовий посуд 

На ступінь кандидата 

3120. Жукевич О. М. Споживні властивості соусів та паст на сметанній 

основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "То-

варознавство харч. продуктів" / Жукевич Олена Михайлівна ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — 

[2014-1531 А] УДК 641.887:637.146 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  

транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,  

рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства.  

Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 

3121. Котмальова О. Г. Удосконалення технологій оздоблення друкарських 

відбитків методом ароматизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Котмальова Олена 

Георгіївна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-1062 А] УДК 655.533.02.066.53 

3122. Лабецька М. Т. Удосконалення технології трафаретного і крапле-

струминного друкування на етикетках і пакованнях шрифтом Брайля : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси 

полігр. вир-ва" / Лабецька Марта Тарасівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2014. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (40 назв). — 120 пр. — 

[2014-1063 А] УДК 655.335.022.6 
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656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

На ступінь кандидата 

3123. Дмитриченко А. М. Проектне управління у сфері транспортного забез-

печення зовнішньоекономічних зв'язків України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / 

Дмитриченко Андрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. 

трансп. ун-т]. — Київ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-0402 А] 

 УДК 656.025.4:339.9 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

3124. Гладка О. І. Формування маркетингу персоналу на автотранспортних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гладка Олена Іванівна ; Укр. держ. акад. 

залізн. трансп., [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0801 А] 

 УДК 656.13.07:331.101.3 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

3125. Карачарова К. А. Формування стратегії автопідприємств залізничного 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Карачарова Катерина Анатоліївна ; Укр. держ. акад. 

залізн. трансп. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-0845 А] 

 УДК 656.2.078.1 

3126. Колесник А. І. Удосконалення конструкції плану та профілю гірок з ме-

тою підвищення ефективності сортувального процесу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 

трансп." / Колесник Антон Ігорович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. 

В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-0428 А] 

 УДК 656.212 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

3127. Смолець В. В. Організаційно-економічні засади функціонування судно-

плавних компаній на ринку нафтоналивних перевезень : автореф. дис. на здобуття 

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

Віталій Володимирович ; Київ. держ. акад. водних трансп. ім. гетьмана Петра Кона-

шевича-Сагайдачного, [Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України]. — 

Київ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2014-0349 А] 

 УДК 656.611.2.073.4:665.6 
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3128. Шкляр В. В. Формування механізму антикризового менеджменту під-

приємств водного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шкляр Вікторія Вікторівна ; Київ. 

держ. акад. водних трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2014-0754 А] 

 УДК 656.6:005.334 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь кандидата 

3129. Бондарчук В. В. Бухгалтерський облік і аналіз операцій з нерухомістю в 

умовах трансформації відносин власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бондарчук Віталій 

Вікторович ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0649 А] 

 УДК 657.421.1 

3130. Бурак І. О. Облік та аудит розрахунків з діловими партнерами під-

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

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бурак Інна Олександрівна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-1648 А] 

 УДК 657:658.6 

3131. Гуріна Н. В. Облік та аналіз витрат і доходів підприємств: теорія та ме-

тодика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Гуріна Наталія Валеріївна ; Держ. служба статистики 

України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Нац. ун-т Держ. податк. служби 

України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2014-1458 А] 

 УДК 657.44 

3132. Дейнеко Є. В. Внутрішній контроль в умовах реформування системи 

державного фінансового контролю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дейнеко Євген 

Валерійович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0398 А] 

 УДК 657.633:336.026.12](477) 

3133. Жарікова О. О. Облік і контроль необоротних активів судноремонтних 

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

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Жарікова Ольга Олександрівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (29 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0834 А] 

 УДК 657.6:656.6.07 

3134. Карпенко Д. В. Облік в управлінні доходами підприємств ресторанного 

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

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Карпенко Дар'я Вікторівна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 

100 пр. — [2014-1712 А] 

 УДК 657.4:640.432 

3135. Лесняк В. О. Облік і аудит операцій з використання та утримання ос-

новних засобів машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Лесняк Володи-

мир Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-

мана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-0691 А] 

 УДК 657:621 

3136. Масловська А. Ю. Бухгалтерський облік та економічний аналіз оборот-

ного немонетарного капіталу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Масловська Анна 

Юріївна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0699 А] 

 УДК 657:658.153 

3137. Мельник К. П. Оперативний контроль в сільськогосподарських під-

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

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мельник Катерина Петрівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Луц. нац. техн. ун-т]. — 

Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (45 назв). — 100 пр. — [2014-0460 А] 

 УДК 657.6:631.15 

3138. Міняйло В. П. Аналіз і контроль закупівель товарів, робіт і послуг за 

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

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Міняйло Вікторія Петрівна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2014-0145 А] 

 УДК 657.422.8 

3139. Харчук Ю. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості 

вищих навчальних закладів державної та комунальної власності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 

Харчук Юлія Юріївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. 

ун-т "Остроз. акад."]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1435 А] 

 УДК 657.63:378 

3140. Шкуліпа Л. В. Бухгалтерський облік та аналіз операцій з соціального за-

хисту працівників підприємства: теорія і методика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шкуліпа 

Людмила Володимирівна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, 

обліку та аудиту. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 

100 пр. — [2014-0755 А] 

 УДК 657:658.17 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

3141. Горовий Д. А. Формування та розвиток віртуального капіталу промисло-

вого підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Горовий Дмитро Анатолійович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — 

Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (52 назви). 

— 150 пр. — [2014-0394 А] 

 УДК 658.14-021.131 
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3142. Рєпіна І. М. Управління активами підприємств : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рєпіна 

Інна Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьма-

на". — Київ, 2014. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (49 назв). 

— 100 пр. — [2014-1011 А] УДК 658.15 

На ступінь кандидата 

3143. Афанасьєв І. Є. Підвищення рівня економічної ефективності викорис-

тання ресурсів залізорудної сировини гірничорудних підприємств : автореф. дис. на 

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

Афанасьєв Ігор Євгенович ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий 

Ріг (Дніпропетров. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2014-1284 А] УДК 658.5:622.34 

3144. Баламут Г. С. Управління стійким розвитком підприємств роздрібної 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Баламут Ганна Сергіївна ; Харків. держ. ун-т хар-

чування та торгівлі. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 

110 пр. — [2014-1042 А] 

 УДК 658.16.1:658.87 

3145. Блажевич Г. О. Формування стратегії розвитку інноваційно-техноло-

гічного потенціалу промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ганна Олександрівна ; Класич. приват. ун-т, [ПВНЗ "Маріупол. держ. гуманітар. ін-т"]. 

— Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-1633 А] УДК 658.5 

3146. Болотських Т. В. Рефлексивне управління процесами освоєння нових 

ринків збуту в страховій компанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Болотських Тетяна 

Валеріївна ; Донец. нац. ун-т, [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. — Донецьк, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0378 А] 

 УДК 658.8:368.032 

3147. Вардеванян В. А. Формування та підтримка іміджу підприємства на 

ринку меблів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вардеванян Вардан Альбертович ; Держ. 

ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Ужгород, 2014. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 100 пр. — [2014-1651 А] 

 УДК 658.8:684 

3148. Вацик Н. О. Економічне оцінювання та планування витрат на експортну 

діяльність машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вацик Наталія 

Орестівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (28 назв). — 100 пр. — [2014-0784 А] 

 УДК 658.15:621]:339.564 

3149. Велика К. В. Організаційно-економічна складова управління розвитком 

інноваційно-орієнтованого промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття 

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

Катерина Валеріївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 120 пр. — [2014-0785 А] 

 УДК 658.589 
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3150. Волошин В. С. Інформаційне забезпечення прогнозування обсягів вироб-

ництва машинобудівного підприємства в умовах невизначеності : автореф. дис. на 

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

Волошин Володимир Степанович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Київ. славіст. ун-т]. — 

Одеса, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (29 назв). — 120 пр. — [2014-0790 А] 

 УДК 658.5:621 

3151. Вороніна В. Л. Управління прибутком торговельних підприємств : авто-

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

упр. п-вами" / Вороніна Вікторія Леонідівна ; Харків. держ. ун-т харчування та 

торгівлі, [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-1673 А] 

 УДК 658.6:005.337 

3152. Гайдай Ю. В. Формування організаційної культури підприємств 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Гайдай Юлія Вікторівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 

100 пр. — [2014-1131 А] УДК 658.6:005.73 

3153. Городиська Н. А. Формування та розвиток інжинірингової діяльності 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Городиська Наталія Андріївна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22 (22 назви). — 100 пр. — [2014-1314 А] 

 УДК 658.818.2:621 

3154. Гришко І. Л. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості вугледо-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гришко Ігор Леонідович ; НАН України, 

Ін-т економіки пром-сті, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Донецьк, 2014. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1317 А] 

 УДК 658.152:622.333 

3155. Карпунцов М. В. Управління ризикостійкістю підприємств торгівлі : ав-

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

та упр. п-вами" / Карпунцов Микола Віталійович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1713 А] 

 УДК 658.7.03 

3156. Кирик С. М. Маркетингове забезпечення комерціалізації науково-

технічної продукції зварювального виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-1535 А] 

 УДК 658.8:005.52]:621.791 

3157. Ковальчук Х. І. Товарознавчі аспекти поліпшення споживних властивос-

тей кексів з нетрадиційною сировиною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Ковальчук Хрис-

тина Ігорівна ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2014-1581 А] 

 УДК 658.562:664.664.4 

3158. Козуб В. О. Моніторинг фінансових результатів підприємств роздрібної 

торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
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"Економіка та упр. п-вами" / Козуб Вікторія Олександрівна ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 110 пр. — [2014-1058 А] 

 УДК 658.15:658.87 

3159. Колєснік Т. С. Формування фінансової стратегії підприємств роздрібної 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Колєснік Тетяна Сергіївна ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 

110 пр. — [2014-0429 А] 

 УДК 658.15:658.87 

3160. Корінний С. О. Управління енерговитратами на промислових підприємствах : 

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

та упр. п-вами" / Корінний Сергій Олександрович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". 

— Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2014-1584 А] 

 УДК 658.26 

3161. Котенко Т. Ю. Планування та контроль витрат в управлінні фінансами 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Котенко Тетяна Юріївна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1061 А] 

 УДК 658.155.3 

3162. Курило О. Б. Структурування витрат підприємств у процесі формування 

економічних результатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

"Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1587 А] 

 УДК 658.15 

3163. Лаптєва В. В. Формування стратегії підвищення інвестиційної приваб-

ливості промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лаптєва Вікторія Василівна ; 

Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2014. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 120 пр. — [2014-0869 А] 

 УДК 658.152 

3164. Мазоренко О. В. Формування інформаційного середовища функціону-

вання та розвитку підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мазоренко Оксана Володимирів-

на ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1359 А] 

 УДК 658:004 

3165. Охременко С. І. Товарознавча оцінка якості пасти з пряних трав, оброб-

леної високим тиском : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Охременко Світлана Ігорівна ; 

Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 140 пр. — [2014-1000 А] 

 УДК 658.56:664.86.083.2 

3166. Полторак А. С. Формування та ефективність використання оборотних 

активів на підприємствах АПК України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Полторак Анастасія 

Сергіївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 120 пр. — [2014-1378 А] 

 УДК 658.17:631.145 

3167. Попов О. В. Організація маркетингової діяльності підприємств машино-

будівного кластеру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Попов Олександр Вікторович ; Харків. 

нац. екон. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2014-0491 А] 

 УДК 658.8:621 

3168. Сейсебаєва Н. Г. Оцінка інноваційного розвитку підприємств машино-

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

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сейсебаєва Наталія Григорівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0497 А] 

 УДК 658.589:621 

3169. Семенова С. М. Управління грошовими потоками на підприємствах 

водного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Семенова Світлана Миколаївна ; Київ. 

держ. акад. водних трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0634 А] 

 УДК 658.15:656.6.07 

3170. Снігур Х. А. Управління інвестиційно-інноваційним розвитком під-

приємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Снігур Христина Ана-

толіївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2014-0350 А] 

 УДК 658:664 

3171. Філонов В. І. Маркетинг та ефективність підприємства : автореф. дис. на 

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

Філонов Володимир Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-1018 А] 

 УДК 658.8+658.15 

3172. Флерко М. М. Стимулювання розвитку машинобудування як механізм 

становлення інноваційної економіки постсоціалістичних країн : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Флерко Максим Миколайович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 

[2014-0526 А] 

 УДК 658.589:621 

3173. Фурдас Ю. В. Підвищення енергоефективності малогабаритних біореак-

торів побутових біогазових систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Фурдас 

Юрій Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т "Львів 

політехніка"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-0528 А] 

 УДК 658.261/.262 
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3174. Фучеджи В. І. Управління фінансовою безпекою суб'єктів підприємницт-

ва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Фучеджи Валентина Іванівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — 

Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2014-0960 А] 

 УДК 658.14/.17:005.52](477) 

3175. Черкашина О. С. Удосконалення нормативної бази розрахунку скла-

дальних розмірних ланцюгів в машинобудуванні в умовах термовпливу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, 

сертифікація та метрол. забезп." / Черкашина Ольга Сергіївна ; Укр. інж.-пед. акад. 

— Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-0595 А] 

 УДК 658.56:621 

3176. Шеремета К. Ю. Механізм фінансового забезпечення зовнішньоеко-

номічної діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шеремета Ксенія Юріївна ; 

Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-0753 А] 

 УДК 658.14/.15:339.9 

659 Реклама. Інформаційна діяльність. Зв'язки  

з громадськістю. Паблік рилейшнз (PR) 

На ступінь кандидата 

3177. Шаповалюк М. В. Рекламування в торговельно-виробничих ланцюгах за 

умов соціалізації споживчого ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шаповалюк Микола Вікторо-

вич ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-0541 А] 

 УДК 659:334.7 

3178. Шафаренко Ю. М. Аналітична діяльність у паблік рилейшнз: проблеми, 

тенденції, перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Шафаренко 

Юлія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 

2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13. — 120 пр. — [2014-1278 А] 

 УДК 659.4 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузі 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

3179. Альамі Давид Абдель Мутталеб. Технологія каталітичного знешкод-

ження рідких формальдегідвмісних відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Альамі Давид 

Абдель Мутталеб ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 18 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1681 А] 

 УДК 661.727.1.067.8.09 

3180. Махммод С. М. А. Основи технології парової конверсії вуглеводнів С1—

С4 аерозольним нанокаталізом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Махммод Саіф Мо-

хаммед А. ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 150 пр. — [2014-0307 А] 

 УДК 661.715.1:542.92 

3181. Пінчукова Н. О. Основи технології отримання кокарбоксилази гідро-

хлориду з використанням мікрохвильового випромінювання : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. 

синтезу" / Пінчукова Наталія Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля, [Держ. наук. установа "Наук.-технол. комплекс "Ін-т монокристалів" НАН 

України]. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-0912 А] УДК 661.12.085 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

3182. Десна Н. А. Обґрунтування і розвиток науково-технічних основ викорис-

тання окисненого вугілля в процесі коксування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. 

матеріалів" / Десна Наталя Анатоліївна ; М-во пром. політики України, Держ. п-во 

"Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)". — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0823 А] 

 УДК 662.74.01 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість. 

На ступінь кандидата 

3183. Ломака О. В. Розробка технології арабіногалактановмісних функціо-

нальних харчових інгредієнтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Ломака Олена Володимирівна ; Одес. нац. 

акад. харч. технологій. — Одеса, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-0580 А] УДК 664:547.458 

663.1 Мікробіологічне виробництво 

На ступінь кандидата 

3184. Шапкіна К. І. Розробка технологій препаратів в-глюкану дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Шапкіна Кристина Ігорівна ; Одес. нац. акад. харч. 

технологій. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-0598 А] 

 УДК 663.1:547.458 

664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль. Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 

3185. Кирпіченкова О. М. Використання пектиновмісних овочевих пюре для 

покращення якості пряників та здобного печива : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Технологія хлібопекар. продуктів, конди-

тер. виробів та харч. концентратів" / Кирпіченкова Оксана Миколаївна ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — Київ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). 

— 130 пр. — [2014-1580 А] УДК 664.143 
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3186. Люлька Д. М. Розроблення конструкцій транспортних систем дифузій-

них апаратів з метою інтенсифікації процесу екстрагування : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., 

мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Люлька Дмитро Миколайович ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—19. — 130 пр. — 

[2014-1726 А] УДК 664.1.034 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське  

виробництво 

На ступінь кандидата 

3187. Десик М. Г. Удосконалення процесів випікання та сушіння сухариків, 

сформованих екструдуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / 

Десик Микола Григорович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 130 пр. — [2014-1702 А] 

 УДК 664.664.33 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 

3188. Одарченко А. М. Розвиток наукових основ формування якості харчових 

продуктів при консервуванні холодом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія консерв. і охолодж. харч. продуктів" / 

Одарченко Андрій Миколайович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Харків. держ. 

ун-т харчування та торгівлі]. — Одеса, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 

(61 назва). — 100 пр. — [2014-0707 А] 

 УДК 664.8.037 

На ступінь кандидата 

3189. Берестова А. А. Технологія дрібнодисперсних заморожених добавок із 

фруктів та їх використання в оздоровчих молочно-рослинних продуктах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія консерв. і 

охолодж. харч. продуктів" / Берестова Аделіна Анатоліївна ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(16 назв). — 150 пр. — [2014-1628 А] 

 УДК 664.8.037.5 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.6/.7 Процеси і продукти нафтової та суміжних  

з нею галузей промисловості 

На ступінь кандидата 

3190. Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері. Основи технології переробки важких 

сірчистих нафт України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Мохаммад 

Шакір Абд Ал-Амері ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1227 А] 

 УДК 665.637.8 
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3191. Фридер І. В. Одержання бітумів на основі залишків переробки парафінис-

тих нафт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 

"Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Фридер Ірина Вікторівна ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-1271 А] 

 УДК 665.637.8 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

666.1/.29 Скляна промисловість. Емалі. Глазурі 

На ступінь кандидата 

3192. Іовлєва Ю. В. Керамічні пігменти шпінельного типу з використанням 

шлаку алюмінотермічного виробництва феротитану : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. 

матеріалів" / Іовлєва Юлія Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-

технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(13 назв). — 80 пр. — [2014-1091 А] 

 УДК 666.291 

3193. Рубанова О. М. Хімічно стійкі склоемалі для водонагрівальних апа-

ратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 

"Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Рубанова Ольга Миколаївна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 28 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—23 (25 назв). — 80 пр. — [2014-1108 А] 

 УДК 666.293 

666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь доктора 

3194. Мірошниченко К. К. Наукові та практичні основи підвищення ефектив-

ності технології виробництва фібробетону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Мірошниченко Костян-

тин Кирилович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — 

Дніпропетровськ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (38 назв). — 100 пр. 

— [2014-1482 А] 

 УДК 666.97:691.55 

На ступінь кандидата 

3195. Крюковська-Тележенко С. А. Фіброполімерцементні композиції для 

сухих будівельних сумішей спеціального призначення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Крю-

ковська-Тележенко Світлана Андріївна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — 

Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-1096 А] УДК 666.92 

669 Металургія 

На ступінь кандидата 

3196. Ващенко С. В. Розвиток наукових основ виробництва сировини для ме-

талургійної галузі методом брикетування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / 

Ващенко Сергій Володимирович ; Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова НАН 

України. — Дніпропетровськ, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1689 А] 

 УДК 669:662.8 

669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство.  

Металургійні процеси 

На ступінь кандидата 

3197. Дмитренко І. В. Одержання фторидно-оксидних флюсів для процесів 

електрошлакового переплаву металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Дмитренко Інна 

Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Одес. нац. 

політехн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 

(28 назв). — 100 пр. — [2014-1139 А] 

 УДК 669.046.5 

3198. Крюков Є. В. Металургійні основи переробки океанських конкрецій для 

отримання мідь-, нікель-, кобальтвмісних сплавів та марганцевого шлаку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і 

кольор. металів та спец. сплавів" / Крюков Євген Володимирович ; Нац. металург. 

акад. України. — Дніпропетровськ, 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-4864 А] 

 УДК 669.05:552.124 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

3199. Діментьєв О. О. Вдосконалення технології управління роботи горна з 

метою підвищення продуктивності доменної печі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. 

сплавів" / Діментьєв Олександр Олегович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т", 

[Донбас. держ. техн. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1703 А] 

 УДК 669.162 

3200. Дмитріюк М. В. Особливості структури та фізико-механічні властивості 

бейнітних мідистих високоміцних чавунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Дмитріюк Микола Володи-

мирович ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1325 А] 

 УДК 669.13.017 

3201. Петрищев А. С. Розвиток теорії та вдосконалення ресурсозберігаючих 

технологій отримання з техногенних відходів матеріалів, що містять легуючі туго-

плавкі елементи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Петрищев Артем 

Станіславович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Запоріз. нац. техн. 

ун-т]. — Донецьк, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 

100 пр. — [2014-1241 А] 

 УДК 669.16:669.28 
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3202. Попов М. А. Удосконалення методів підвищення точності автоматично-

го регулювання подачі повітря в домни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / 

Попов Максим Анатолійович ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2014. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0490 А] 

 УДК 669.162.22:681.527.34 

3203. Северин А. Ю. Розробка технології електронно-променевого плавлення 

зливків алюмініду титану мікролегованого бором та лантаном : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. 

металів та спец. сплавів" / Северин Андрій Юрійович ; НАН України, Ін-т 

електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (11 назв). — 120 пр. — [2014-1600 А] 

 УДК 669.187.52 

3204. Широкобокова Н. В. Поверхневе зміцнення вторинних силумінів мето-

дом лазерної обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Широкобокова Наталія Вікторівна ; Запоріз. 

нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-0543 А] 

 УДК 669.15.017:621.785.9 

669.2/.8 Кольорова металургія. Кольорові метали та їхні сплави 

На ступінь кандидата 

3205. Єлагін А. С. Структура, механічні та корозійні властивості силуміну 

АК7ч, що містить комплекс Ti-B-Sr, в залежності від параметрів фізико-хімічної 

обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 

"Матеріалознавство" / Єлагін Антон Сергійович ; Нац. металург. акад. України. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 120 пр. 

— [2014-0565 А] УДК 669.715.018:621.745 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі  

промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію 

675 Шкіряна промисловість (у тому числі виробництво  

хутра і штучної шкіри) 

На ступінь кандидата 

3206. Браїлко А. С. Шляхи підвищення довговічності та товарознавча експер-

тиза одягу зі шкіри, що перебував у експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.08 "Товарознавство непрод. товарів" / Браїлко 

Анна Сергіївна ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад., [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т 

економіки і торгівлі"]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(27 назв). — 100 пр. — [2014-1525 А] УДК 675.15.017.4:687.1 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь доктора 

3207. Добротвор І. Г. Розвиток наукових основ технології формування мо-

дифікованих епоксикомпозитів з регульованою міжфазною структурою : автореф. 



   

 
219 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. 

і композиц. матеріалів" / Добротвор Ігор Григорович ; НАН України, Київ. нац. ун-т 

технологій і дизайну, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Київ, 2014. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (77 назв). — 150 пр. — [2014-1141 А] 

 УДК 678.686.01.033 

3208. Савченко Б. М. Фізико-хімічні перетворення в процесах рециклінгу вто-

ринних конденсаційних полімерів та їх сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. ма-

теріалів" / Савченко Богдан Михайлович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — 

Київ, 2014. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (53 назви). — 

100 пр. — [2014-0717 А] 

 УДК 678.01:[53+54 

На ступінь кандидата 

3209. Гончар В. А. Підвищення зносостійкості і довговічності екструдерів для 

переробки фуражного зерна з домішками мінералів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Гончар 

Володимир Антонович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0660 А] 

 УДК 678.057:621.787 

3210. Науменко М. О. Полімерні композити з заданим рівнем деформаційно-

пружних властивостей на основі термопласту та модифікованого волокнистого на-

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

05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Науменко Марія Олек-

сандрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропет-

ровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2014-0313 А] УДК 678.742.3 

681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна техніка  

та її виробництво. Ваги 

На ступінь кандидата 

3211. Поляков Є. О. Удосконалення методів зменшення динамічних похибок 

датчиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 

"Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Поляков Євген Олександрович ; 

Укр. інж.-пед. акад., [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-1243 А] 

 УДК 681.2.088 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь доктора 

3212. Коробчинський М. В. Методи побудови інформаційної розподіленої 

функціонально стійкої системи управління компонентами рухомих об'єктів : авто-

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

логії" / Коробчинський Максим Володимирович ; Укр. акад. друкарства, [Воєнно-

дипломат. акад. М-ва оборони України]. — Львів, 2014. — 37 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 30—35 (42 назви). — 120 пр. — [2014-1409 А] 

 УДК 681.518 
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3213. Старостін С. С. Синтез цифрових систем регулювання на базі дискрет-

них математичних моделей електромеханічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Старостін Сергій Станіславович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — 

Донецьк, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (32 назви). — 100 пр. — 

[2014-1111 А] 

 УДК 681.51:621.34 

На ступінь кандидата 

3214. Бабич М. І. Моделі і інструментальні засоби автоматизації проектування 

систем комфортного мікроклімату жилого приміщення : автореф. дис. на здобуття 

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

робіт" / Бабич Микола Іванович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1123 А] 

 УДК 681.53:644.1 

3215. Богачев І. В. Система контролю характеристик ультразвукового поля з 

використанням малоапертурних магнітострикційних перетворювачів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 

компоненти" / Богачев Ігор Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, 

[Ін-т техн. теплофізики]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-1636 А] 

 УДК 681.586.785 

3216. Москаленко В. В. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень 

для автоматизації вирощування сцинтиляційних монокристалів із розплаву : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація 

процесів керування" / Москаленко В'ячеслав Васильович ; Нац. техн. ун-т України 

"Харків. політехн. ін-т", [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0467 А] 

 УДК 681.518 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь кандидата 

3217. Чепугов О. П. Закономірності формування дефектно-домішкового скла-

ду напівпровідникових кристалів алмазу для зондів тунельних мікроскопів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-

знавство" / Чепугов Олексій Павлович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів 

ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-1030 А] 

 УДК 681.7.036:548.512 

681.8 Технічна акустика 

На ступінь кандидата 

3218. Дрозденко К. С. Акустотермометрія біологічних об'єктів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.08 "Приклад. акустика та 

звукотехніка" / Дрозденко Катерина Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-1327 А] 

 УДК 681.8:577.31 
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685 Виробництво шорно-сідельних та інших виробів  

зі шкіри. Взуттєве виробництво. Виробництво  

туристичного та спортивного інвентарю 

На ступінь кандидата 

3219. Катрук М. І. Формування і оцінювання споживних властивостей взуття 

спеціального для захисту від вібрації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.08 "Товарознавство непрод. товарів" / Катрук Марія Ігорівна ; 

Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1092 А] 

 УДК 685.343.8 

687 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 

3220. Вовк Ю. В. Удосконалення методу модульного проектування жіночих 

поясних виробів на основі комбінаторного синтезу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і 

трикотаж. виробів" / Вовк Юлія Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмель-

ницький, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 

100 пр. — [2014-0382 А] 

 УДК 687.123.016 

3221. Колосніченко О. В. Удосконалення дизайн-ергономічного проектування 

теплозахисного спецодягу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / 

Колосніченко Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 

2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (16 назв). — 100 пр. — [2013-4862 А] 

 УДК 687.17.016 

3222. Селезньова А. В. Розробка методу проектування жіночого корсету спо-

собом трансформації розгортки поверхні манекена : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і 

трикотаж. виробів" / Селезньова Анна Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — 

Хмельницький, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-0498 А] 

 УДК 687.12.016 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

3223. Примуш Ю. С. Оцінка стадій життєвого циклу будівельного підприємства : 

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

та упр. п-вами" / Примуш Юлія Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. 

держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1106 А] 

 УДК 69:658.155 

3224. Чаплигін О. С. Підвищення безпеки ведення аварійно-відновлювальних 

та ремонтно-будівельних робіт в екстремальних ситуаціях : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Чаплигін Олексій 

Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". 

— Дніпропетровськ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 

100 пр. — [2014-1029 А] 

 УДК 69.059.25:331.45 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь доктора 

3225. Суханов В. Г. Наукові основи аналізу ролі структури бетону в ор-

ганізації структури будівельних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Суханов Володимир 

Геннадійович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 2014. — 35 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (21 назва). — 100 пр. — [2014-1073 А] 

 УДК 691.32 

На ступінь кандидата 

3226. Варшавець П. Г. Модифікація поверхні та підвищення властивостей ке-

рамічної цегли : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Варшавець Петро 

Григорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [ДП "Укр. н.-д. та 

проект.-конструктор. ін-т буд. матеріалів та виробів "НДІБМВ"]. — Київ, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-1652 А] 

 УДК 691.421 

3227. Казмірчук Н. В. Особливості структуроутворення та властивості активо-

ваних полімервміщуючих композицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Казмірчук Наталія Василів-

на ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0277 А] 

 УДК 691.175 

3228. Левицька О. Г. Переробка відходів очисних споруд у будівельні ма-

теріали : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 

"Екол. безпека" / Левицька Олена Григоріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т", [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 110 пр. — [2014-0990 А] 

 УДК 691:628.4.042 

3229. Скрипинець А. В. Вібропоглинаючі епоксиуретанові вироби та покриття 

будівельного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Скрипинець Анна Василівна ; Укр. держ. 

акад. залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури]. — Харків, 2014. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2014-0347 А] 

 УДК 691:699.842 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь кандидата 

3230. Антоненко С. Є. Підвищення енергоефективності теплогенераторів ма-

лої потужності обробкою підживлювальної води постійним струмом : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення 
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та теплогазопостачання" / Антоненко Світлана Євгенівна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і 

архітектури. — Макіївка (Донец. обл.), 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(14 назв). — 130 пр. — [2014-1615 А] 

 УДК 697.4 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  

стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь кандидата 

3231. Береговська Х. О. Творчість Святослава Гординського другої половини 

ХХ ст. : (худож.-стиліст., жанр. та концепт. особливості) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Бере-

говська Христина Олександрівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2014. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1448 А] 

 УДК 7(73)"19" 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

3232. Агхлагпасанд Солмаз. Композиційні принципи синтезу мистецтв та ар-

хітектури країн родючого півмісяця : (іст. Межиріччя, Сирія, Іран XXV ст. до н. е. — 

III ст. н. е.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 

18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Агхлагпасанд Сол-

маз ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2014-1606 А] 

 УДК 72.01(35)".../02" 

3233. Галета О. В. Малі архітектурні форми в художньо-культурному просторі 

міст Західної України другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Галета Олександр Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2014-0386 А] 

 УДК 725.94(477.8-21)"19/20" 

3234. Гончарова К. В. Формування методики архітектурної реставрації в 

Україні (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'яткознав." / Гончарова 

Катерина Володимирівна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та куль-

тури, Центр пам'яткознав. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

130 пр. — [2014-1312 А] 

 УДК 69.059.25:72](477)"19/20" 

3235. Мартишова Л. С. Композиційно-смислова роль ландшафту в формуван-

ні силуету міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 

18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Мартишова Лариса 

Сергіївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 

(16 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2014-1066 А] 

 УДК 72.01:712.2](1-21) 
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3236. Попова О. А. Принципи формування лофта в умовах реструктуризації не 

функціонуючих промислових об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітекту-

ри" / Попова Ольга Анатоліївна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури, [Харків. 

нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Макіївка (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0325 А] 

 УДК 721 

3237. Смірнова О. В. Формування природоінтегрованих індивідуальних жит-

лових будинків підвищеної комфортності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель і споруд" / Смірнова Ольга 

В'ячеславівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. акад. міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2014-0946 А] 

 УДК 728.012 

745/749 Художні промисли. Декоративно-прикладне  

мистецтво. Дизайн 

На ступінь кандидата 

3238. Бавбекова І. О. Вишивка татар Криму XVIII — початку ХХ ст. : (історія, 

типологія, худож.-стиліст. особливості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.06 "Декорат. і приклад. мистецтво" / Бавбекова 

Ірина Олександрівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2014. — 18 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2014-1285 А] 

 УДК 746.3(9)"17/19" 

3239. Назарчук М. В. Художнє ткацтво Волинського Полісся ХІХ — першої 

третини ХХ століть : (Витоки. Типологія. Худож. особливості) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.06 "Декорат. і приклад. 

мистецтво" / Назарчук Марія Вікторівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2014. 

— 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1366 А] 

 УДК 745.52(477.82)"18/193" 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь кандидата 

3240. Гринда Б. І. Книжкова мініатюра Франції ХІІІ—ХV ст.: художні образи і 

системи символів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

[спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Гринда Богдана Ігорівна ; Львів. нац. акад. 

мистецтв. — Львів, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-1315 А] 

 УДК 75.056.03(44)"12/15" 

3241. Гуцул І. А. Мистецька діяльність Володимира Гаґенмейстера у контексті 

розвитку культури Кам'янеччини першої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Гуцул Іван Андрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Івано-Франківськ, 

2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 150 пр. — [2014-0250 А] 

 УДК 76.071.1(477.43)(092)"19" 
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78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

3242. Дутчак В. Г. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя в національ-

ному музично-культурному процесі ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Дутчак Віолетта Григорівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та 

етнології ім. М. Т. Рильського, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. 

— Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—36 (73 назви). — 100 пр. — [2014-1143 А] 

 УДК 780.614.13.072(477-87)"19/20" 

3243. Зінків І. Я. Бандура як історичний феномен : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Зінків Ірина 

Ярославівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2014. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (36 назв). — 

150 пр. — [2014-1464 А] 

 УДК 780.614.13.03 

3244. Карась Г. В. Українська музична культура західної діаспори як 

соціокультурний феномен ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Карась Ганна Ва-

силівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — 

Київ, 2014. — 44 с. — Бібліогр.: с. 33—41 (80 назв). — 100 пр. — [2014-0844 А] 

 УДК 78.07(1-15)() 

На ступінь кандидата 

3245. Андрєєв Є. В. Композиційні моделі класичного року : (на прикладі твор-

чості гурту The Doors) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Андрєєв Євген Валерійович ; М-во 

культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 

2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2014-0206 А] 

 УДК 785.161 

3246. Бадалов О. П. Хорова культура Чернігівщини у соціокультурному прос-

торі України кінця XX — початку XXI століть : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Бадалов 

Олег Павлович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мис-

тецтв. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (23 назви). — 100 пр. — 

[2014-1619 А] 

 УДК 78.087.68(477.51)"19/20" 

3247. Варавкіна-Тарасова Н. П. Духовний зміст музичного твору : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мис-

тецтво" / Варавкіна-Тарасова Надія Петрівна ; М-во культури України, Харків. нац. 

ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(15 назв). — 300 пр. — [2014-0654 А] 

 УДК 783.01 

3248. Войціцька К. О. Музична совєтіка С. С. Прокоф'єва: специфіка, ди-

наміка стилю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Войціцька Катерина Олександрівна ; М-во культу-

ри України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2014. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2014-0788 А] 

 УДК 78.071.1(47+57) 
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3249. Грицун Ю. М. Жанрово-стилістичні особливості композиторської твор-

чості Ігоря Ковача : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Грицун Юлія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т 

мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(6 назв). — 100 пр. — [2014-0246 А] 

 УДК 78.071.1(477)(092) 

3250. Засадна О. В. Українська церковно-музична творчість 20-х років ХХ сто-

ліття: жанрові пріоритети та стилістичні особливості : (на прикладі доробку компо-

зиторів київ. хор. шк.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Засадна Ольга Володи-

мирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — 

Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2014-1338 А] 

 УДК 783.8.072.2(477)"1920/1929" 

3251. Зима Л. В. Жанр фортепіанного квінтету як історико-стильовий фено-

мен: типологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Зима Людмила Вікторівна ; Одес. нац. муз. 

акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 120 пр. 

— [2014-1577 А] 

 УДК 780.8:780.616.432].03 

3252. Зінченко В. О. Фіти Октоїха в українському церковно-монодійному співі 

кінця XVI — першої половини XVIII століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Зінченко Вікторія Олек-

сандрівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котлярев-

ського, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського]. — Харків, 2014. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 14 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0673 А] 

 УДК 783.23"15/17" 

3253. Карєлова Г. В. Малі жанри фортепіанної творчості Л. Бетховена : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мис-

тецтво" / Карєлова Галина Валеріївна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т 

мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(7 назв). — 100 пр. — [2014-0280 А] 

 УДК 78.071.1.083(430)(092) 

3254. Кузьмінський І. Ю. Витоки, музична теорія та виконавська практика 

партесного багатоголосся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кузьмінський Іван Юрійович ; М-во культу-

ри України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2014-0443 А] 

 УДК 78.03.09 

3255. Лігус О. М. Жанрово-стильова динаміка української фортепіанної музи-

ки ХІХ — початку ХХ ст. у контексті європейського романтизму : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Лігус 

Ольга Марківна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайков-

ського. — Київ, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — 

[2014-0579 А] 

 УДК 780.8:780.616.432](477)"18/19" 

3256. Майденберг-Тодорова К. І. Алеаторно-сонористична композиція як ін-

терпретативний феномен у контексті сучасної музичної поетики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
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Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — 

Одеса, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — [2014-0454 А] 

 УДК 78.01 

3257. Перепелиця О. О. Актуальні жанрово-стильові тенденції сучасного фор-

тепіанного виконавства : (на матеріалі творів Б. Бартока, В. Рунчака, В. Сильвестро-

ва, К. Цепколенко) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Перепелиця Олександр Олександрович ; Одес. нац. 

муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 

120 пр. — [2014-0910 А] 

 УДК 780.616.432.08.09 

3258. Полячок Д. О. Камерно-вокальна творчість Кароля Шимановського: 

специфіка стильових процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Полячок Дмитро Олександрович ; М-во 

культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2014. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2014-1740 А] 

 УДК 785.7+784].071.1(438) 

3259. Пославський А. О. Специфіка струнно-смичкового інструменталізму в 

камерних ансамблях композиторів Нововіденської школи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво " / Пославський 

Антон Олександрович ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Ли-

сенка. — Львів, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0493 А] 

 УДК 785.7.03:780.614.3](436)"19" 

3260. Старко В. Г. Фаготове мистецтво в Україні: генеза, сучасний стан, шля-

хи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Старко Володимир Григорович ; М-во культури 

України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-0506 А] 

 УДК 780.644.2.03.09(477) 

3261. Сун Жуйлун. Китайсько-російсько-українські музичні зв'язки в соціо-

культурному континуумі північного Китаю : (на прикладі муз. життя Харбіна першої 

третини ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Сун Жуйлун ; М-во культури України, 

Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(7 назв). — 100 пр. — [2014-0510 А] 

 УДК 78.03(510:45+57)"19" 

3262. Федорченко О. С. Феномен вокальної імпровізації в джазі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мис-

тецтво" / Федорченко Олександр Сергійович ; М-во культури України, Харків. нац. 

ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 2014. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 

(8 назв). — 150 пр. — [2014-0523 А] 

 УДК 784:78.036.9 

3263. Цао Шифунь. Моцартіанство як стильова парадигма фортепіанної твор-

чості ХІХ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Цао Шифунь ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Не-

жданової. — Одеса, 2014. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12. — 120 пр. — [2014-1027 А] 

 УДК 780.616.432.03"18/19" 

3264. Чень Жуньсюань. Імпресіонізм в фортепіанній музиці китайських ком-

позиторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
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спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чень Жуньсюань ; М-во культури України, Харків. 

нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 150 пр. — [2014-0744 А] 

 УДК 780.616.432.036(510) 

3265. Чумак Ю. В. Творчість Віктора Власова в контексті української баян-

но-акордеонної музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чумак Юрій Вікторович ; М-во культури 

України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Ли-

сенка]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 4—5, 16—17. — 120 пр. — 

[2014-0539 А] 

 УДК 78.071.1:780.647.2 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 

3266. Гончарова В. С. Донецький національний академічний театр опери та 

балету ім. А. Б. Солов'яненка в культурно-мистецькому просторі Донеччини 1932—

2012 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 

26.00.01 "Теорія та історія культури" / Гончарова Вікторія Сергіївна ; М-во культури 

України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0390 А] 

 УДК 792.54(477.62-25)"1932/2012" 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

3267. Бубка С. Н. Олімпійський спорт: давньогрецька спадщина та сучасний 

стан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Бубка Сергій Назарович ; Нац. ун-т фіз. ви-

ховання і спорту України. — Київ, 2014. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—32. — 100 пр. — 

[2014-0780 А] 

 УДК 796.032(100) 

На ступінь кандидата 

3268. Вовчаниця Ю. Л. Індивідуалізація підготовки спортсменок високої 

кваліфікації із залізодефіцитними станами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 824.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Вов-

чаниця Юлія Леонідівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2014. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1662 А] 

 УДК 796.015.035-055.2 

3269. Ворона В. В. Ефективність застосування засобів лижної підготовки в сис-

темі урочних занять з фізичної культури підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Ворона Віта Вікторівна ; Харків. держ. акад. фіз. 

культури, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Харків, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0384 А] 

 УДК 796.92:373.5 

3270. Гриньова Т. І. Вплив оздоровчих занять різними видами спортивного 

туризму на формування фізичного стану дітей 10—13 років : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. куль-
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тура, фіз. виховання різних груп населення" / Гриньова Тетяна Іванівна ; Харків. 

держ. акад. фіз. культури. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-1316 А] 

 УДК 796.5.011.1-057.874 

3271. Делбані Х. Диференційований підхід у фізичному вихованні дітей почат-

кових класів Півдня Лівану на основі конституційної ідентифікації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Делбані Хасан ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2014-0971 А] 

 УДК 796.011.3-057.874(569.3) 

3272. Іващенко О. О. Лідерство як чинник ефективності спортивно-ігрової 

діяльності чоловічих команд вищих навчальних закладів з ігрових видів спорту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 

24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Іващенко Олена Олександрівна ; Дніпропетров. 

держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 150 пр. — [2014-0842 А] 

 УДК 796.077.2:378 

3273. Коваленко І. М. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять з еле-

ментами дзюдо для молодших школярів у групах продовженого дня : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Коваленко Ірина Миколаївна ; 

Харків. держ. акад. фіз. культури, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — 

Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-1344 А] 

 УДК 796.853.23.011.3-057.874 

3274. Кулик Н. А. Корекція фізичного стану дошкільників 5—6 років з вико-

ристанням елементів легкої атлетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 

груп населення" / Кулик Ніна Анатоліївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Сум. 

держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1352 А] 

 УДК 796.42.035-053.4 

3275. Лопатенко Г. О. Підвищення ефективності передстартової підготовки 

кваліфікованих спортсменів у фехтуванні на основі застосування позатренувальних 

засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спор-

ту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Лопатенко Георгій Олегович ; Нац. ун-т 

фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-0694 А] 

 УДК 796.86.015.071.2 

3276. Пальчук М. Б. Контроль фізичного розвитку учнів при переході з се-

редньої до старшої школи в умовах навчального процесу з 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" / Пальчук Марія Бо-

рисівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-0148 А] 

 УДК 796.011.1-057.874 
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3277. Рімар Ю. І. Підвищення фізичної та функціональної підготовленості 

спортсменів у веслуванні академічному на етапі початкової підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Рімар Юрій Іванович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культу-

ри і спорту, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2014. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-0632 А] 

 УДК 797.12.015.6.071.2 

3278. Середа Н. В. Організаційно-управлінський механізм впровадження мар-

кетингу в систему дитячо-юнацьких спортивних шкіл : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 

фіз. виховання різних груп населення" / Середа Наталія Віталіївна ; Харків. держ. 

акад. фіз. культури. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-0501 А] 

 УДК 796.06.077.5(477) 

3279. Спесивих О. О. Детермінанти успішності пар у спортивних танцях : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 

24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Спесивих Олена Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. ви-

ховання і спорту України. — Київ, 2014. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 

100 пр. — [2014-1749 А] 

 УДК 796.012.265:793.33 

3280. Стельмах Ю. Ю. Побудова тренувального процесу спортсменок високої 

кваліфікації у вільній боротьбі з урахуванням особливостей жіночого організму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 

24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Стельмах Юлія Юріївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-0508 А] 

 УДК 796.81.015.1-055.2 

3281. Хіменес Х. Р. Удосконалення фізичної підготовки спортсменів на етапі 

попередньої базової підготовки : (на матеріалі спорт. орієнтування) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. 

і проф. спорт" / Хіменес Христина Робертівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — 

Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-1754 А] 

 УДК 796.015.132 

3282. Чистякова М. О. Побудова тренувального процесу, спрямованого на 

підвищення спеціальної роботоздатності спортсменок високої кваліфікації, які 

спеціалізуються у дзюдо : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Чистякова Марина 

Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2014. — 21 с., 

включ обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0749 А] 

 УДК 796.853.23.015.367-055.2 

3283. Шматова О. О. Фізична реабілітація хворих з токсичними гепатитами на 

стаціонарному етапі лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Шматова Олена Олек-

сандрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-1037 А] 

 УДК 796.011.1:616.36-002-085.8 
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8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

3284. Лабащук О. В. Оповіді про вагітність і пологи та усна традиція: синтак-

тика, семантика, прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 

наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Лабащук Оксана Василівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 

2014. — 28 с. — Бібліогр.: с. 23—26. — 130 пр. — [2014-1722 А] 

 УДК 81'37:618.2/.4 

На ступінь кандидата 

3285. Здражко А. Є. Еволюція підходів до перекладу дитячої літератури від 

кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. : (англ.-укр. напрям) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Здражко 

Аліна Євгенівна ; Херсон. держ. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Херсон, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 200 пр. — [2014-0269 А] 

 УДК 81'255:82-93]"20" 

3286. Зубенко К. В. Принципи класифікації частин мови у європейському мо-

вознавстві ХІХ—ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Зубенко Катерина В'ячеславівна ; Донец. нац. ун-т, 

[Донбас. держ. пед. ун-т]. — Донецьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2014-1190 А] 

 УДК 81'367.6(4)"18/19" 

3287. Караневич М. І. Прагматично зумовлені трансформації в англо-

українському художньому перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Караневич Мар'яна Ігорівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 

— 100 пр. — [2014-0279 А] 

 УДК 81'255.461.2 

3288. Кислухіна М. В. Терміносистема сільськогосподарської та ґрунтової 

мікробіології : (на матеріалі англ., укр. та рос. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Кислухіна Марина 

Вікторівна ; Донец. нац. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — 

Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-0283 А] 

 УДК 81'276:631.461 

3289. Ніколайчук А. С. Паратаксис і гіпотаксис у складному реченні: історія 

вивчення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 

"Заг. мовознав." / Ніколайчук Анна Сергіївна ; Донец. нац. ун-т, [Держ. вищ. навч. 

закл. "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Донецьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1232 А] 

 УДК 81-11'367.335 

3290. Патен І. М. Фраземи зі значенням руху: семантико-ідеографічний та 

лінгвокультурологічний підхід : (на матеріалі укр., рос., пол. та англ. мов) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / 
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Патен Ірина Михайлівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського", [Київ. славіст. ун-т]. — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2014-1002 А] 

 УДК 81'373.7 

3291. Скалевська Г. О. Проблема перекладності англійськомовної експери-

ментальної поезії другої половини ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Ска-

левська Ганна Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка]. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2014-0503 А] 

 УДК 81'255.4:821.111-1"19/20" 

3292. Флойд Л. А. Лінгвоментальна специфіка непрямих назв кольорів : (на 

матеріалі ісп., англ., укр., рос. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Флойд Лора Анатоліївна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2014-1115 А] 

 УДК 81'1'42 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

3293. Бойко Ю. П. Англійське складнопідрядне речення: структурно-семан-

тичний, когнітивний та функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бойко Юлія Петрівна ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 

Одеса, 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (39 назв). — 100 пр. — [2013-4842 А] 

 УДК 811.111'367.335 

3294. Яхонтова Т. В. Лінгвогенологія сучасної науки : (на матеріалі англомов. 

текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Яхонтова Тетяна Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 

(36 назв). — 100 пр. — [2014-1160 А] 

 УДК 811.111'06'42 

На ступінь кандидата 

3295. Васильєва О. О. Англійські номінації у сфері виробництва та реклами 

автомобілів ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Васильєва Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1688 А] 

 УДК 811.111'373.46:629.33 

3296. Вільховченко Н. П. Лінгвопрагматика спеціальної лексики в англомов-

ному науково-фантастичному тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Вільховченко Надія Павлівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-1303 А] 

 УДК 811.111'373'38 
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3297. Гнатюк А. В. Вербальні та невербальні засоби на позначення сумніву в 

сучасному англомовному художньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гнатюк Алла Вікторівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 

Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. — 

[2014-0802 А] 

 УДК 811.111'42 

3298. Драгінда О. В. Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники ори-

гіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладо-

знавство" / Драгінда Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1142 А] 

 УДК 811.111'255.4 

3299. Ібрагімова С. С. Взаємодія національних варіантів і розвиток словнико-

вого складу сучасної англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ібрагімова Севілія Серверівна ; Запоріз. 

нац. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-0272 А] 

 УДК 811.111'374 

3300. Ільченко М. Л. Гендерна специфіка стратегій комунікативного 

домінування в американських передвиборчих теледебатах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ільченко Маргарита 

Леонідівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0843 А] 

 УДК 811.111'42 

3301. Канонік Н. П. Граматична організація лексико-семантичних полів "прос-

тору" й "часу" в сучасній англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Канонік Наталія Петрівна ; 

Херсон. держ. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Херсон, 2013. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4859 А] 

 УДК 811.111'37 

3302. Качмар О. Ю. Мовна актуалізація концепту MАNАGEMENT в управлін-

ському дискурсі США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Качмар Ольга Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., схема. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1468 А] 

 УДК 811.111'374.73:005(73) 

3303. Кіт Л. С. Вторинні функції питань у мовленнєвих жанрах інтимного 

спілкування у сучасній англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кіт Любов Степанівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-1407 А] 

 УДК 811.111'36 

3304. Корсун О. В. Безсуб'єктні речення в англійській і українській мовах : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-

іст. і типол. мовознав." / Корсун Ольга Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 

2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1470 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]'37'367 
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3305. Котов М. В. Адаптивні стратегії полікультурної дискурсивної особис-

тості в англомовному комунікативному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Котов Михайло Володи-

мирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0861 А] 

 УДК 811.111'42 

3306. Кузнецова М. О. Вторинна комунікація англомовного художнього тексту : 

(на матеріалі саги Дж. Р. Р. Мартіна "A Song of Ice and Fire") : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кузнецова 

Марія Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0136 А] 

 УДК 811.111'42:821.111 

3307. Лут К. А. Засоби виразності в англомовному економічному дискурсі: 

когнітивний і прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Лут Катерина Анатоліївна ; Херсон. 

держ. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 150 пр. — [2014-0451 А] 

 УДК 811.111'42:33 

3308. Минзак О. В. Юридичні терміни-антоніми в англійській мові: структур-

но-семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Минзак Олександр Васильович ; 

Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 

— 100 пр. — [2014-1416 А] 

 УДК 811.111'373 

3309. Петрінська Т. С. Лінгвальна актуалізація текстового концепту 

GLOBALIZATION в англомовному публіцистичному дискурсі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Петрінська 

Тетяна Сергіївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. — [2014-0711 А] 

 УДК 811.111'42 

3310. Попова О. В. Передвиборчий дискурс США в динаміці англійської мови 

середини ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Попова Олена Володимирівна ; Запоріз. 

нац. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-1155 А] 

 УДК 811.111'42"195/201" 

3311. Русалкіна Л. Г. Формування умінь англомовного ділового спілкування у 

майбутніх лікарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Русалкіна Людмила Георгіївна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2014. — 21с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0156 А] 

 УДК 811.111'276.11:61 

3312. Сандій Л. В. Англомовна актуалізація феномену "економіка знань": 

лінгвальний і соціолінгвальний параметри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Сандій Лариса Веніамінівна ; 

Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2014-0720 А] 

 УДК 811.111'27'373 
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3313. Сахнова О. І. Семантична дивергенція в національних варіантах 

англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Сахнова Ольга Ігорівна ; Донец. нац. ун-т, [Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Донецьк, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1499 А] 

 УДК 811.111'373.612 

3314. Сидорович Л. Є. Шляхи граматикалізації категорії означеності / неозна-

ченості в англійській мові VII—XVII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Сидорович Любов Євгенівна ; 

Херсон. держ. ун-т, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Херсон, 2014. — 24 с. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2014-0159 А] 

 УДК 811.111'36 

3315. Слободян М. В. Лінгво-когнітивні параметри концепту "MONETARY 

RELATIONS" в англомовній картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Слободян Мар'яна Вікторівна ; 

Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 150 пр. — [2014-0727 А] 

 УДК 811.111'42 

3316. Федотова Ю. Б. Фоностилістична варіативність соціолекту лондонських 

студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Федотова Юліана Борисівна ; Донец. нац. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т 

ім. В. І. Вернадського]. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-1507 А] 

 УДК 811.111'27'42 

3317. Шевцова О. В. Еквівалентність в українських перекладах англомовних 

та франкомовних текстів міжнародних конвенцій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Шевцова Олена 

Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2014-1119 А] 

 УДК 811.111+811.133.1]'25() 

3318. Шевчук О. В. Когнітивні, структурно-семантичні і функціональні пара-

метри англомовних посесивно-субстантивних конструкцій художнього та публіцис-

тичного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец.10.02.04 "Герман. мови" / Шевчук Оксана Василівна ; Запоріз. нац. ун-т. — 

Запоріжжя, 2014. — 20 с. : табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. 

— [2014-1514 А] 

 УДК 811.111'36'272 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

3319. Баркарь У. Я. Поняття чисел "один" / "два" та їх реалізація в німецькій і 

українській мовах : (семантико-етимол. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Бар-

карь Уляна Ярославівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Су-

хомлинського]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2014-1166 А] 

 УДК 811.112.2+811.161.2]'367.627 
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3320. Суддя А. М. Функціонування контекстуальних синонімів-прикметників 

у німецькомовному художньому дискурсі: когнітивний та прагмастилістичний ас-

пекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Суддя Антон Миколайович ; Запоріз. нац. ун-т, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-0356 А] 

 УДК 811.112.2'373.421'42 

3321. Хант Г. О. Національно-марковані концепти у німецькій фразеологічній 

картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Хант Галина Олександрівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2014. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1019 А] 

 УДК 811.112.2'373.7 

3322. Хрупіна Г. В. Дієслова зі значенням психічного впливу в німецькій 

мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Хрупіна Ганна Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. 

— 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1509 А] 

 УДК 811.112.2'367.625 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

3323. Кабов А. В. Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності у французькій та 

іспанській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Кабов Аркадій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0276 А] 

 УДК 811.133.1+811.134.1]'35 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

3324. Доу Кеюнь. Юридична лексика із семою "особа" як парадигматична сис-

тема : (на матеріалі суд. промов адвоката та прокурора) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Доу Кеюнь ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 

(7 назв). — 100 пр. — [2014-1326 А] 

 УДК 811.161.1'276.6:34 

3325. Коломойченко О. Є. Іншомовне власне ім'я в художньому та публіцис-

тичному тексті: функція, прагматика : (на матеріалі рос. мови) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Коломойчен-

ко Олександра Євгенівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропет-

ровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2014-0289 А] 

 УДК 811.161.1'373.232.1 

3326. Мирошниченко М. П. Парадигматичний аналіз лексики віршів Сергія 

Кличкова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.02 "Рос. мова" / Мирошниченко Марія Павлівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-0993 А] 

 УДК 811.161.1'373 



   

 
237 

3327. Стеценко Н. М. Новинний медіатекст російськомовних ЗМІ України: 

семантика, структура, прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Стеценко Надія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-1394 А] 

 УДК 811.161.1'37:316.774(477) 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь кандидата 

3328. Білозуб А. І. Мовна гра в українському постмодерному дискурсі : (на ма-

теріалі проз. творів представників станіслав. феномена) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Білозуб Анастасія 

Іванівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 110 пр. — [2014-1168 А] 

 УДК 811.161.2'42:821.161.2(477.86-25) 

3329. Болобан М. А. Календарно-часова лексика української мови в когнітив-

ному висвітленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Болобан Марина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — Київ, 2014. — 21 с. — Бібліогр.: с. 13—18 (59 назв). — 100 пр. — 

[2014-1640 А] 

 УДК 811.161.2'373 

3330. Виноградова Ю. Б. Семантика та функціонування обставинних де-

термінантів в офіційно-діловому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Виноградова Юлія Борисівна ; НАН 

України, Ін-т укр. мови, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2014. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0609 А] 

 УДК 811.161.2'37'42 

3331. Волошинова М. О. Динаміка традиційної предметної лексики в україн-

ських східнослобожанських говірках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Волошинова Марина Олексіївна ; ДЗ "Лу-

ган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-1670 А] 

 УДК 811.161.2'282 

3332. Гарюнова Ю. О. Мовна реалізація аксіологічних параметрів кінокри-

тичного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Гарюнова Юлія Олегівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0794 А] 

 УДК 811.161.2'42:791.32 

3333. Грещук Б. В. Словотвірна категоризація дійсності в деад'єктивах україн-

ської та англійської мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Грещук Богдан Васильович ; 

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

— Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1456 А] 

 УДК 811.161.2+811.111]'44 

3334. Дакі О. А. Ботанічна лексика в українських говірках межиріччя Дністра і 

Дунаю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
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"Укр. мова" / Дакі Олена Анатоліївна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Ізмаїл. держ. 

гуманітар. ун-т]. — Київ, 2014. — 16 с. : карти. — Бібліогр.: с. 11—12 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-0667 А] 

 УДК 811.161.2'282.2 

3335. Дерев'янко Л. І. Кореляція первинних і вторинних прийменників у 

структурі часових семантико-синтаксичних відношень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Дерев'янко Людмила 

Іванівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-

роленка]. — Харків, 2014. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-1323 А] 

 УДК 811.161.2'36'37 

3336. Задояна Л. М. Системна організація і структура української термінології 

цукрового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Задояна Лариса Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Харків, 2014. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 120 пр. — [2014-1336 А] 

 УДК 811.161.2'276.5:664.1 

3337. Коловоротна Н. Д. Вербалізація концепту "мовчання" в художньому 

дискурсивному просторі української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Коловоротна Наталя Дмитрівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1201 А] 

 УДК 811.161.2'42 

3338. Комов О. В. Гендерна диференціація українського мовлення : (на ма-

теріалі комп'ютер. дискурсу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Комов Олег Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — 

Донецьк, 2014. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1348 А] 

 УДК 811.161.2'282:316.346.2 

3339. Лукаш Н. М. Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в 

українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Лукаш Наталія Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Харків, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1356 А] 

 УДК 811.161.2'36 

3340. Мельник С. М. Функціонально-семантичний потенціал експресивної 

лексики в українській прозі кінця ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Мельник Світлана 

Михайлівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Луганськ, 2014. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0461 А] 

 УДК 811.161.2'373.47'38 

3341. Пушкар О. І. Явище евфемії та дисфемії в сучасному українському 

політичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Пушкар Олександр Іванович ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Запоріжжя, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(6 назв). — 100 пр. — [2014-0920 А] 

 УДК 811.161.2'373.49'42 
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3342. Рахно М. Ю. Слов'янсько-скандинавські відповідності епічних текстів : 

(лексика, семантика, стилістика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Рахно Михайло Юрійович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ, 2014. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1385 А] 

 УДК 811.161.2+811.113]'373.6'38-115 

3343. Ротару І. Ю. Типологія складних речень зі взаємозалежними частинами 

в сучасній українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ротару Ірина Юріївна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0929 А] 

 УДК 811.161.2'367.332 

3344. Руснак К. С. Вербалізація та кореляція концептів ГРОШІ і БАГАТСТВО 

в дискурсі української преси (друга половина ХХ — початок ХХІ століть) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Руснак 

Катерина Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 

150 пр. — [2014-0932 А] 

 УДК 811.161.2'42 

3345. Скрипник Н. І. Вербалізація концептів народної моралі в українському 

фольклорі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Скрипник Надія Іванівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Івано-Фран-

ківськ, 2014. — 24 с. — Бібліогр.: с. 22—23 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0942 А] 

 УДК 811.161.2'37 

3346. Соболєва Я. Ю. Концепт ТАЄМНИЦЯ та його вербалізація в українській 

лінгвокультурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Соболєва Яніна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1391 А] 

 УДК 811.161.2'37 

3347. Чернобай Г. С. Міфологічний суб'єкт безособового речення в україн-

ській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Чернобай Ганна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка, [Донбас. держ. пед. ун-т]. — Київ, 2014. — 18 с. : табл., гістограми. — Бібліогр.: 

с. 14—16. — 100 пр. — [2014-1274 А] 

 УДК 811.161.2'37 

3348. Ясинецька Н. А. Структурно-семантичні особливості та функціонування 

новітніх англізмів в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ясинецька Наталія Анатоліївна ; Донец. 

нац. ун-т, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Донецьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-0559 А] 

 УДК 811.161.2'373.45:811.111 

811.21/.22 Індоіранські мови 

На ступінь кандидата 

3349. Трасковська Г. С. Звукозображальна лексика перської мови : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів 

Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Трасковська Галина Сер-
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гіївна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського, [Таврійс. нац. ун-т 

ім. В. І. Вернадського]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2014-0520 А] 

 УДК 811.222.1'342'37 

811.41 Афро-азіатські (хаміто-семітські) мови 

На ступінь кандидата 

3350. Бекіров Р. О. Лексико-семантичні та граматичні особливості дієслівних 

фразеологізмів сучасної арабської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів 

Америки та Австралії" / Бекіров Рустем Олександрович ; НАН України, Ін-т сходо-

знав. ім. А. Ю. Кримського, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Київ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0371 А] 

 УДК 811.411.21'367.625'373.7 

811.512.1 Тюркські мови 

На ступінь кандидата 

3351. Тімкова Т. М. Макроконцепт АТМОСФЕРНІ ЯВИЩА у турецькій 

мовній картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австра-

лії" / Тімкова Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Крим-

ського. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-0516 А] 

 УДК 811.512.161'1 

811.521 Японська мова 

На ступінь кандидата 

3352. Заморська Ю. В. Комунікативне мовчання в японській лінгвокультурі : 

(на матеріалі творів Я. Кавабата) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки 

та Австралії" / Заморська Юлія Віталіївна ; НАН України, Ін-т сходознав. 

ім. А. Ю. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 16 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2014-1088 А] 

 УДК 811.521-26 

3353. Мазур С. М. Мовні особливості канонічних текстів Тенрійської релігії : 

(на матеріалі "Офудесакі") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та 

Австралії" / Мазур Світлана Миколаївна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Крим-

ського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0992 А] 

 УДК 811.521:299.252.5 

811.58 Китайсько-тибетські мови 

На ступінь кандидата 

3354. Костанда І. О. Функції паралелізму в мові китайської поезії епохи Тан : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови 

народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Костанда Ірина 
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Олександрівна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — 

[2014-0438 А] УДК 811.581.11 

82 Художня література. Літературознавство  

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

3355. Буркут І. С. Різдвяне оповідання та його національні інваріанти : (на ма-

теріалі англ., рос. та укр. літератур ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Буркут Інна 

Станіславівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2014-0651 А] 

 УДК 821-32.09 

3356. Зорницька І. В. Поетика художнього парадоксу : (на матеріалі драма-

тургії другої половини ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Зорницька Ірина Валеріївна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2014-0271 А] 

 УДК 821(100)-2.09"19" 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь доктора 

3357. Чернокова Є. С. Англійська лірика першої третини ХХ століття в кон-

тексті діалогу художніх напрямів : (проблеми семантики та поетики) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / 

Чернокова Євгенія Семенівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. О. Гончара]. — Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38 

(28 назв). — 100 пр. — [2014-0748 А] 

 УДК 821.111-1.09"19" 

821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь кандидата 

3358. Кирилова Т. А. Стратегії репрезентації жіночої суб'єктивності в прозі 

німецьких письменниць 1990—2000-х рр. : (на матеріалі романів Г. Мюллер, М. Ма-

рон та Дж. Ерпенбек) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Кирилова Таміла Анатоліївна ; НАН України, 

Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2014-0620 А] 

 УДК 821.112.2-3.09"1990/2000" 

3359. Федоренко Л. О. "LEHRSTÜCK": витоки, еволюція, поетика : (на ма-

теріалі драматургії Б. Брехта) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Федоренко Лариса Олександрівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 

18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1114 А] 

 УДК 821.112.2-2.09 
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821.133.1.0 Французька література 

На ступінь доктора 

3360. Криворучко С. К. Творчість Сімони де Бовуар у контексті літературного 

екзистенціалізму середини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Криворучко Світлана Костян-

тинівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди]. — Сімферополь, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (47 назв). — 100 пр. 

— [2014-1586 А] 

 УДК 821.133.1-3.09 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь кандидата 

3361. Корнєєва Х. А. Художнє вираження містичного переживання в ліриці 

З. Гіппіус : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.02 "Рос. літ." / Корнєєва Христина Анатоліївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечни-

кова, [Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-т]. — Одеса, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1537 А] 

 УДК 821.161.1.09(092) 

3362. Ларіонова С. Г. Жанрово-стильові особливості поезії Миколи Клюєва : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. 

літ." / Ларіонова Світлана Геннадіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 

[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Сімферополь, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1590 А] 

 УДК 821.161.1-1.09 

3363. Співачук В. О. Поетика сюжету і композиції в оповіданнях Пантелей-

мона Романова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.02 "Рос. літ." / Співачук Валентина Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Одеса, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1547 А] 

 УДК 821.161.1-32.09(092) 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

3364. Брацка М. В. Міфоісторичні, етнорегіональні та аксіологічні концепти 

прози польсько-українського пограниччя середини ХІХ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.03 "Літ. слов'ян. народів" ; 

10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Брацка Марія Валентинівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (39 назв). — 

100 пр. — [2014-1645 А] 

 УДК 821.161.2+821.162.1].091"18" 

3365. Матушек О. Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського 

Бароко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Матушек Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38. 

— 100 пр. — [2014-0581 А] 

 УДК 821.161.2-5.09 
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3366. Тарнашинська Л. Б. Дискурс шістдесятництва в українській літературі 

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." / Тарнашинська Людмила Броніславівна ; НАН України, Ін-т літ. 

ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2014. — 45 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 37—43 та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0592 А] 

 УДК 821.161.2.09 

На ступінь кандидата 

3367. Багрій М. Г. Ліро-епіка Володимира Сосюри 1920—1940-х років: ідео-

логія, історіософія, стильові пошуки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Багрій Марія Григорівна ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Чернівці, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-1620 А] 

 УДК 821.161.2.09"192/194" 

3368. Богатирьова К. В. Ода в українській літературі XVIII — першої третини 

XIX ст. : (історія і поетика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Богатирьова Катерина Василівна ; НАН України, 

Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди"]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 

[2014-1635 А] 

 УДК 821.161.2.09"17/18" 

3369. Видашенко Н. І. Щоденники О. Довженка та А. Любченка як феномен 

української мемуаристики ХХ століття : (зміст. парадигма і жанр. природа) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Видашенко Наталія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв) та в підрядк. прим. — 130 пр. — 

[2014-0656 А] 

 УДК 821.161.2-94.09 

3370. Гладир Я. С. Проблема конфлікту в романістиці В. Винниченка 1910—

1916 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 

"Теорія літ." / Гладир Яна Станіславівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка", [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2014-1309 А] 

 УДК 821.161.2-31.09 

3371. Даниленко Л. В. Художня рецепція міфу про козацтво в українських 

історичних романах 50—60-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Даниленко Людмила Вікторівна ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1085 А] 

 УДК 821.161.2-311.6.09 

3372. Матвєєва О. О. "Щоденник" (1911—1951) Володимира Винниченка: ху-

дожньо-онтологічні моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Матвєєва Ольга Олексіївна ; НАН України, Ін-т 

літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2014-0700 А] 

 УДК 821.161.2.09"19" 

3373. Пантелей І. А. Антикріпосницька українська, російська проза та амери-

канська аболіціоністська література ХІХ ст.: проблема свободи особистості : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 "Порівнял. 
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літературознав." / Пантелей Інна Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Дніпропетровськ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0905 А] 

 УДК 821.161.2+821.161.1+821.111(73)]-3.091"18" 

3374. Сергійчук З. В. Художня проза Миколи Хвильового: герменевтичні ас-

пекти стилю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." / Сергійчук Зоряна Валентинівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінчен-

ка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-0345 А] 

 УДК 821.161.2-3.09 

3375. Скиба Т. В. Поетичний ідіостиль ранньої творчості Максима Рильсько-

го : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Тео-

рія літ." / Скиба Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2014-0635 А] 

 УДК 821.161.2-1.09(092) 

3376. Якименко О. В. Поетика творчості Наталі Романович-Ткаченко : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / 

Якименко Оксана Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-0759 А] 

 УДК 821.161.2-3.09 

3377. Янкова М. А. Стильові домінанти творчості Юрка Ґудзя : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Янкова 

Марія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2014-0551 А] 

 УДК 821.161.2.09 

821.512.19.0 Кримськотатарська література 

На ступінь кандидата 

3378. Абдульвапов Н. Р. Суфізм у кримськотатарській поезії XV—XVIII ст.: 

витоки, еволюція, система жанрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец.10.01.10 "Кримськотатар. літ." / Абдульвапов Наріман Ремзійо-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Респ. ВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — 

Київ, 2014. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-1602 А] 

 УДК 821.512.19-1.09"14/17" 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

3379. Владига О. М. Археографічна діяльність Михайла Грушевського 

(1894—1934 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Владига Ольга 

Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0657 А] 

 УДК 902(477)(092) 

3380. Володарець-Урбанович Я. В. Гончарний посуд VII — першої половини 

ІХ ст. в лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
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спец. 07.00.04 "Археологія" / Володарець-Урбанович Ярослав Володимирович ; НАН 

України, Ін-т археології. — Київ, 2014. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 

150 пр. — [2014-1668 А] 

 УДК 903.23(292.485:477)"090/095" 

3381. Мойжес В. В. Історія керамічного виробництва Верхнього Потисся 

(ХІІ ст. до н. е. — IV ст. н. е.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Мойжес Володимир Валерійович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. 

— 100 пр. — [2014-0702 А] 

 УДК 903.02(477.87)"-12/03" 

908 Краєзнавство 

На ступінь кандидата 

3382. Бабійчук Г. В. Історичне краєзнавство Миколаївщини (кінець XVIII — 

початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Бабійчук Галина Валеріївна ; Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-0601 А] 

 УДК 908(477.73)"17/20" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих  

країн. Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

3383. Заставецька Л. Б. Системи розселення і геопросторові аспекти вдоско-

налення адміністративно-територіального устрою України : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Заста-

вецька Леся Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2014. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 

(38 назв). — 100 пр. — [2014-0616 А] 

 УДК 911.3:314(477) 

3384. Крайнюков О. М. Геоекологічні основи нормування антропогенного за-

бруднення поверхневих вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. 

наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. ре-

сурсів" / Крайнюков Олексій Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (52 назви). — 100 пр. — 

[2014-0296 А] 

 УДК 911.8:556.531 

3385. Яворська В. В. Регіональні геодемографічні процеси в Україні: теорети-

ко-методологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : 

[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Яворська Вікторія Володимирівна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37. 

— 100 пр. — [2014-0757 А] 

 УДК 911.3:[33+30]](477) 



   

 
246 

На ступінь кандидата 

3386. Бодня О. В. Організація території об'єктів природно-заповідного фонду 

долини річки Оскіл засобами геоінформаційних технологій : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. 

використання природ. ресурсів" / Бодня Оксана Вікторівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-0219 А] 

 УДК 911.9:502](477.54)(282) 

3387. Каліновський Д. І. Рекреаційні ресурси озер Волинської області: 

оцінювання та конструктивно-географічні засади раціонального використання : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструк-

тив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Каліновський Дмитро Іва-

нович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Східноукр. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. 

— Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-0278 А] 

 УДК 911:556.55(477.82-751) 

3388. Квартенко Р. О. Оптимізація територіальної організації регіональної 

екомережі на ландшафтній основі : (на прикладі Харків. обл.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і 

раціон. використання природ. ресурсів" / Квартенко Роман Олексійович ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-0281 А] 

 УДК 911:504.54.062.4](477.54) 

3389. Лакомова О. Й. Соціально-географічні процеси в старопромисловому 

Криворізькому регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Лакомова Олена Йосипівна ; Таврійс. нац. 

ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2014-1353 А] 

 УДК 911.3:[30+33](477.63) 

3390. Маслова Н. М. Сучасні соціокультурні процеси в Кіровоградській об-

ласті: територіальні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Маслова Наталія Миколаївна ; 

Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-1479 А] 

 УДК 911.3(477.65) 

3391. Пушкар Б. Т. Територіальна організація рекреаційного господарства 

регіону : (на матеріалах Тернопіл. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Пушкар Богдан Тарасо-

вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гна-

тюка]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2014-1070 А] 

 УДК 911.3:338.48](477.84) 

3392. Шульга В. П. Суспільно-географічне дослідження екологічного туризму 

Сумської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 

11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Шульга Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-1038 А] 

 УДК 911.3:338.483](477.52) 
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929 Біографічні дослідження 

На ступінь доктора 

3393. Попик В. І. Ресурси біографічної та біобібліографічної інформації в сис-

темі національної спадщини: історія, методологія, розвиток : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., 

бібліографознав." / Попик Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т історії України, 

[Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського]. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 

(48 назв). — 150 пр. — [2014-0489 А] 

 УДК 929:930.2 

929.6 Геральдика (гербознавство) 

На ступінь кандидата 

3394. Максименко Є. В. Міська геральдика Донбасу XVIII — початку ХХІ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Істо-

ріографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Максименко Євгенія Володи-

мирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1361 А] 

 УДК 929.6:911.375](477.6)"17/20" 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь кандидата 

3395. Загорулько Р. О. Газети Києва 1905—1914 рр. як джерело вивчення 

українського питання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Загорулько 

Ростислав Олександрович ; Держ. архів. служба України, Укр. НДІ архів. справи та 

документознав., [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2013. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2013-4855 А] 

 УДК 930.2:070(477-25)"1905/1914" 

3396. Надурак Н. М. Український праворадикальний рух 1920—1941 рр.: 

історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Надурак Наталія 

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

ім. Григорія Сковороди", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Переяс-

лав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1230 А] 

 УДК 930.1:329.17(477)"1920/1941" 

3397. Савчук І. І. Журнал "Україна" у розвитку української історіографії пер-

шої третини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Савчук Інна 

Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Черкаси, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1251 А] 

 УДК 930.1"19"(051) 
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3398. Чухлій С. О. Історик Михайло Васильович Клочков (1877—1952): жит-
тєвий шлях та творча спадщина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Чухлій 
Світлана Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1512 А] 

 УДК 930(477)(092) 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 

3399. Алєксєєв С. Ю. Документи Крайового управління архівів, бібліотек та 
музеїв як джерело з історії діяльності установ культури на території Рейхс-
комісаріату Україна (1941—1943 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / 
Алєксєєв Сергій Юрійович ; Держ. архів. служба України, Укр. НДІ архів. справи та 
документознав., [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-0961 А] 

 УДК 930.25:[02+069.6](477-25)"1941/1943" 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

3400. Мазуркевич О. П. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі 
українців (ХІХ — початку ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Мазуркевич Ольга 
Павлівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 
2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2014-1360 А] 

 УДК 930.85:39](477)"18/19" 
3401. Шевченко Н. О. Історія і культура Київської Русі у науковій спадщині 

М. О. Максимовича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Шевченко Наталія 
Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1280 А] 

 УДК 930.85(477)"08/11" 

94 Всесвітня історія 

На ступінь кандидата 

3402. Балицький О. Ю. Соціокультурна трансформація міст Бессарабії 
(ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Балицький Олексій Юрійович ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, [Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-т]. — Одеса, 2014. — 24 с. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0365 А] 

 УДК 94(498.7-21):316.422]"18/19" 
3403. Дмитрієва О. Є. Чеські та словацькі військовополонені у Росії: гу-

манітарний аспект (1914—1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Дмитрієва Оксана Євгенівна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0827 А] 

 УДК 94:355.257.7(437.1/.2)](47+57)"1914/1918" 
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3404. Желєзняк І. С. Трансформація військово-політичного напрямку 

зовнішньої політики США у 1991—2000 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Желєзняк Ігор Станіславович ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0406 А] 

 УДК 94(73)"1991/2000" 

3405. Залєвський В. В. Завершальний етап звільнення території СРСР у ви-

світленні мемуарів представників сухопутних військ РСЧА (грудень 1943 — листо-

пад 1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.02 "Всесвіт. історія" / Залєвський Віталій Вадимович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова. — Одеса, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — 

[2014-0978 А] 

 УДК 94(47+57)"1943/1944" 

3406. Ковальчук С. В. Діяльність партії конституційних демократів напере-

додні та в період першої російської революції (1903—3 червня 1907 рр.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Ковальчук Станіслав Васильович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2014-0285 А] 

 УДК 94+329.7](470+571)"1903/1907" 

3407. Лагодзінський В. В. Антикознавчі студії М. П. Драгоманова : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Лагодзінський Віталій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2014-1589 А] 

 УДК 94(37+38) 

3408. Орленко О. М. Радянська податкова політика та її реалізація в 1920-х рр. : 

(на прикладі Ленінграду) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Орленко Олена Михайлівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2014-0478 А] 

 УДК 94+336.22](470.23-25)"1920" 

3409. Павлишин Л. В. Зовнішня політика Чеської Республіки: становлення та 

пріоритетні напрями розвитку (1993—2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Павлишин Любов 

Володимирівна ; Київ. славіст. ун-т. — Київ, 2014. — 28 с. — Бібліогр.: с. 24—26 

(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1372 А] 

 УДК 94:327](437.3)"1993/2004" 

3410. Папа І. Ю. Походження князівських родів у Великому князівстві Ли-

товському : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 

"Всесвіт. історія" / Папа Іванна Юріївна ; НАН України, Ін-т українознав. 

ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-1491 А] 

 УДК 94(474.5)"15/16" 

3411. Чупис О. В. Православна Церква в системі державної влади Росії у XVIII ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Чупис Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2014. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2014-0596 А] 

 УДК 94+271.2](470+571)"17" 
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94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

3412. Горін С. М. Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV — середини 

XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Горін Сергій Мико-

лайович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича та Ін-т народознав. — 

Львів, 2014. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (37 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-0613 А] УДК 94:27-788](477.82)"145/164" 

3413. Зайцев О. Ю. Український інтегральний націоналізм (1920—1930-ті ро-

ки): генеза, еволюція, порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Зайцев Олександр Юрійович ; 

НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2014. 

— 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (36 назв). — 100 пр. — [2014-1576 А] 

 УДК 94(477)"1920/1930" 

3414. Нікітенко К. В. Функціонування кредитно-банківської системи УРСР 

(1921—1939) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Нікітенко Костянтин Вікторович ; НАН України, Ін-т україно-

знав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 

(48 назв). — 100 пр. — [2013-4875 А] 

 УДК 94:336.7](477)"1921/1939" 

3415. Попов В. Ж. Повсякденне життя мешканців промислово розвинутих 

регіонів України в період національно-демократичної революції 1917—1920 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Попов Вячеслав Жанович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 38 с. — 

Бібліогр.: с. 31—34 (36 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1380 А] 

 УДК 94(477)"1917/1920" 

3416. Романюк Н. Й. Сільське підприємництво доби капіталістичної мо-

дернізації України: 1861—1914 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Романюк Неля Йосипівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (34 назви) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1248 А] 

 УДК 94(477)"1861/1914" 

На ступінь кандидата 

3417. Барвінок О. В. Дворяни Подільської губернії в органах державного 

управління та станового самоврядування регіону (1793—1917 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Барвінок 

Ольга Володимирівна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Уман. держ. 

пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Миколаїв, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1125 А] 

 УДК 94(477)"1793/1917"(092) 

3418. Бороденко О. А. Самотня жінка в сільському соціумі Гетьманщини другої 

половини XVIII ст.: історико-демографічний аналіз : (на прикладі Полтав. полку) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Бороденко Олена Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Полтав. 

нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1642 А] 

 УДК 94:316.334.55-055.2](477.53)"1750/1799" 
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3419. Вдовиченко Є. В. Суднобудування і Чорноморський військово-морський 

флот у першій половині ХІХ ст.: стратегічні завдання та шляхи їх реалізації : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 

Вдовиченко Євген Володимирович ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. 

— Миколаїв, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1129 А] 

 УДК 94:629.5](477)"180/185" 

3420. Вепрів Р. В. Сільське господарство західних областей України: провідні 

тенденції та особливості розвитку (1964—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Вепрів Роман Володими-

рович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Ін-т історії України НАН України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 

обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0230 А] 

 УДК 94(477.8)"1964/1991" 

3421. Гриник І. І. Громадсько-політична та публіцистична діяльність Василя 

Панейка у контексті суспільно-політичних процесів першої третини ХХ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Гриник Ігор Іванович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефани-

ка". — Івано-Франківськ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-1181 А] 

 УДК 94:327](477)"19"(092) 

3422. Данілова А. О. Повсякденне життя радянських партизанів на території 

України в роки Великої Вітчизняної війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Данілова Анна Олександрівна ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2014-1405 А] 

 УДК 94(477)"1941/1945" 

3423. Ісакова І. А. Співпраця УСРР та РСФРР у здійсненні українізації на Ку-

бані (1923—1933 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Ісакова Інна Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — 

Черкаси, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2014-1192 А] 

 УДК 94(477:470.62)"1923/1933" 

3424. Клим'юк У. Б. Ідея польської державності в суспільно-політичному 

житті Галичини в роки Першої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Клим'юк Уляна Богданівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Чернівці, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — 

[2014-0423 А] 

 УДК 94(477.83/.86) 

3425. Кучер В. В. Військова та громадсько-політична діяльність Ю. Тютюнни-

ка (1914—1930 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Кучер Валерій Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Ін-т політ. і 

етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 

обл.), 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-4866 А] 

 УДК 94(477)(092) 
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3426. Любавський Р. Г. Повсякденне життя робітників Харкова в 1920—

1930-ті рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Любавський Роман Геннадійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2014-0452 А] УДК 94(477.54-25)"1920/1930" 

3427. Мелешко Н. Б. Система органів репатріації "переміщених осіб" на тери-

торії Української РСР (1944—1953): організація, структура, функціонування : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Мелешко Наталія Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-0701 А] 

 УДК 94:314.151.5](477)"1944/1953" 

3428. Нікітін М. Ю. Діяльність земств Харківської губернії у медичній та 

освітній галузях (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Нікітін Михайло 

Юрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0471 А] 

 УДК 94(477.54)"19/20" 

3429. Овчаренко В. Є. Політичне, економічне та культурне співробітництво 

України зі Скандинавськими країнами (1991—2011 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Овчаренко Віталій 

Євгенович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0472 А] 

 УДК 94+327](477)"1991/2011" 

3430. Паршин І. Л. Вектори політики володарів Галицько-Волинської Русі : 

(за матеріалами наратив. латиномов. джерел XIII—XV ст.) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Паршин Ілля 

Леонтійович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. 

— Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2014-1492 А] 

 УДК 94(477)"12/14" 

3431. Попова О. Ю. Образ внутрішнього ворога в періодичній пресі Радян-

ської України (1928—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Попова Ольга Юріївна ; Донец. нац. ун-т. — 

Донецьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2014-1381 А] 

 УДК 94:070.11](477)"1928/1939" 

3432. Романенко Т. В. Радянська цензура в засобах масової інформації 

Української РСР в роки Другої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Романенко Тетяна Ва-

силівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0496 А] 

 УДК 94:070.13](477)"1939/1945" 

3433. Сейдалієв Е. І. Військова справа печенігів і половців південно-ук-

раїнських степів в 915—1223 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Сейдалієв Еміль Ісайович ; НАН України, Ін-т 

сходознав. ім. А. Ю. Кримського. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2014-0723 А] 

 УДК 94:355('04)](477.7)"0915/1223" 
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Девіняк О. Т. 2778 

Дегтярь Н. В. 2027 

Дейнеко Є. В. 3132 

Делбані Х. 3271 

Делія Ю. В. 2191 

Дельвіг Н. А. 2397 

Демидов О. А. 3066 

Демкович А. Є. 2852 

Демченко О. М. 2514 

Демчук О. С. 3069 

Дем'яненко М. С. 2515 

Денисенко С. А. 2028 

Дербаба В. А. 2623 

Деревянко Б. В. 2275 

Дерев'янко Л. І. 3335 

Дерев'янська Г. Г. 2731 

Деркач З. В. 2899 

Десик М. Г. 3187 

Десна Н. А. 3182 

Дехтяр О. Г. 2241 

Дєвицький О. А. 3006 

Дєньга А. Е. 2853 

Джалілова Е. А. 2738 

Джусов О. А. 2043 

Дзецюх Т. І. 2854 

Дзян С. О. 2643 

Дивоняк І. Я. 2341 

Дикань В. В. 1972 

Динник О. Д. 2996 

Динту В. А. 2242 

Динько І. М. 3053 

Діденко А. В. 1988 

Дідиченко М. А. 2337 

Діментьєв О. О. 3199 

Дмитренко І. В. 3197 

Дмитренко М. Й. 1889 

Дмитренко Р. М. 3054 

Дмитриченко А. М. 3123 

Дмитриченко Г. М. 2301 

Дмитришин Л. І. 1973 

Дмитрієва О. Є. 3403 

Дмитріюк М. В. 3200 

Дмитрук Л. А. 2480 

Добриднєв О. В. 2697 

Добровольська І. О. 2056 

Доброскок Ю. Б. 2038 

Добротвор І. Г. 3207 

Довгаль Ю. С. 2029 

Довганець В. І. 2516 

Довженко О. 3369 

Довжук В. В. 2779 

Долгопол О. О. 2464 

Донець О. І. 1940 

Дорош Т. Л. 2360 

Доу Кеюнь 3324 

Драган О. О. 2057 

Драгінда О. В. 3298 

Драгоманов М. П. 3407 

Драч О. І. 2010 

Дрозденко К. С. 3218 

Другов М. С. 2398 

Дубина Д. С. 2652 

Дубицька М. С. 3011 

Дубов Г. О. 2157 

Дуброва О. М. 2433 

Дуда Б. Ю. 2058 

Дударенко О. Б. 2758 

Дудинець Л. А. 2059 

Дудченко Н. В. 2060 

Дудченко О. Ю. 2317 

Дунаєва Є. А. 3070 

Дутковський І. Б. 1923 

Дутчак В. Г. 3242 

Дутчак В. Ф. 2279 

Дутчак Г. М. 2889 

Дученко Г. В. 2361 

Дьомкіна Г. С. 2176 

Дядченко О. В. 2517 

Дякін М. В. 2653 
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Дячук Н. В. 1911 

Еркес О. Є. 2061 

Ерпенбек Дж. 3358 

Євтушенко Г. В. 2133 

Євтушенко Н. В. 2399 

Єгоров А. А. 2780 

Єзерська О. І. 2781 

Єкель Г. В. 2105 

Єлагін А. С. 3205 

Єлісєєва О. П. 2748 

Ємельяненко С. О. 2765 

Єренко О. К. 2782 

Єрєгян А. Р. 2243 

Єфремова А. О. 1859 

Жарікова О. О. 3133 

Жданова І. Є. 2244 

Жданович І. О. 2855 

Желєзняк І. С. 3404 

Жемела О. Д. 2804 

Жемердєй О. В. 3119 

Жеребченко Т. І. 2011 

Жиленко В. В. 2712 

Жиляк О. В. 2856 

Житіна І. О. 2917 

Жихарєва Ю. І. 2609 

Жмудський Р. С. 2362 

Жукевич О. М. 3120 

Жулай О. Ю. 3061 

Жупіна О. С. 2245 

Журавель П. Д. 1822 

Журавльов Д. В. 2192 

Заболотін А. Є. 2644 

Заболотний Я. В. 2603 

Завалько І. В. 2783 

Завальнюк О. П. 2955 

Завдовєєв А. В. 2668 

Заволока О. В. 2946 

Загорій Г. В. 2767 

Загорна Т. О. 2131 

Загорулько Р. О. 3395 

Задирака О. І. 2146 

Задорожко Г. І. 1860 

Задорожня В. В. 2962 

Задояна Л. М. 3336 

Зайцев О. Ю. 3413 

Закотянський О. П. 2857 

Закриницька В. О. 2201 

Залєвський В. В. 3405 

Заморська Ю. В. 3352 

Замроз М. В. 1861 

Замула А. О. 1830 

Запарнюк В. І. 3085 

Запорожець Т. В. 2660 

Засадна О. В. 3250 

Заставецька Л. Б. 3383 

Захаревич М. А. 2518 

Захарчук В. М. 2246 

Згозінська О. А. 3096 

Здражко А. Є. 3285 

Зеленяк Е. С. 2318 

Зелінська Т. М. 1898 

Земан І. В. 2177 

Земліна Ю. В. 2519 

Землянський К. В. 2858 

Землянський О. М. 1836 

Зима Л. В. 3251 

Зінків І. Я. 3243 

Зінченко В. О. 2481,  

 3252 

Зінченко М. О. 3064 

Зінченко О. К. 2799 

Зінченко Т. М. 2604 

Зленко В. О. 2654 

Зобенко Н. Г. 2106 

Зозуля О. І. 2202 

Зорницька І. В. 3356 

Зотова- 

Садило О. Ю. 2520 

Зубенко К. В. 3286 

Зуєтір Самір 2828 

Ібрагімова С. С. 3299 

Іваненко О. А. 2426 

Іваненко Т. О. 2592 

Іванов Д. Г. 1818 

Іванов Є. В. 2614 

Іванов І. Л. 2624 

Іванова Є. В. 2124 

Іванова С. М. 2319 

Іванова Т. В. 2107 

Іванюк Г. І. 2411 

Іванюк Н. М. 1912 

Іванюта Т. М. 1941 

Іващенко О. О. 3272 

Іващенко О. Р. 2178 

Ігнатов О. М. 2226 

Ігумнова О. Б. 1913 

Ізадхах Фаршад 2829 

Ільченко М. Л. 3300 

Інковська Ю. М. 2363 

Іноземцев В. А. 2415 

Іовлєва Ю. В. 3192 

Іонаш І. В. 2108 

Іршак О. С. 2062 

Ісакова І. А. 3423 

Ісьєміні І. І. 3001 

Іць С. В. 2521 

Іщак О. М. 2947 

Іщенко І. М. 2989 

Іщенко К. О. 1989 

Іщук Н. М. 1942 

Кабов А. В. 3323 

Кавабат Я. 3352 

Каграманян А. Л. 2751 

Казакова І. В. 3055 

Казимиров О. В. 1815 

Казмірчук Н. В. 3227 

Каїра І. О. 2109 

Калашников К. О. 2974 

Калашникова О. С. 2805 

Калина М. С. 2364 

Калиновська Л. В. 2203 

Калініченко І. О. 2459 

Каліновський Д. І. 3387 

Камінський О. В. 2760 

Канонік Н. П. 3301 

Капінус О. А. 1967 

Капралов Р. О. 2063 

Карагозлю Ю. 2064 

Караневич М. І. 3287 

Карась Г. В. 3244 

Карачай В. А. 1963 

Карачарова К. А. 3125 

Карєлова Г. В. 3253 

Кармаза О. О. 2285 

Карпенко Д. В. 3134 

Карпенко Є. М. 2522 

Карпенко О. В. 2605 

Карпець Ю. В. 1965 

Карпляк В. М. 2806 

Карпунцов М. В. 3155 

Касинець С. С. 2911 

Касперович Ю. В. 2065 

Катрук М. І. 3219 

Качмар О. Ю. 3302 
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Качмар С. І. 2066 

Качула С. В. 2067 

Кащєєва В. Ю. 1837 

Кащук А. О. 2434 

Квак В. М. 3086 

Квартенко Р. О. 3388 

Квасневський Є. А. 1862 

Квасник О. В. 2523 

Квілінський О. С. 2039 

Келип О. О. 2684 

Кетрарь А. А. 2288 

Кирик С. М. 3156 

Кирилова Т. А. 3358 

Кирилюк Є. М. 2095 

Кирилюк Н. В. 2179 

Кириченко А. Г. 2761 

Кирпіченкова О. М. 3185 

Киселюк М. П. 2980 

Кисілевський Д. О. 2807 

Кислухіна М. В. 3288 

Кілпатрик В. Г. 2402 

Кіріченко П. С. 2593 

Кірнос К. А. 3029 

Кісіль Р.-В. В. 2158 

Кіт Л. С. 3303 

Климчук М. М. 1863 

Клим'юк У. Б. 3424 

Кличков С. 3326 

Клочко Т. А. 2110 

Клочков М. В. 3398 

Клюєв М. 3362 

Клюс А. Л. 2900 

Ключенко А. В. 1990 

Кляп Н. І. 3097 

Клятченко Я. М. 1811 

Кляус Д. П. 1864 

Кобилянська І. В. 2448 

Кобринчук Ю. Л. 2808 

Ковалевська Є. С. 2274 

Коваленко В. О. 2524 

Коваленко І. М. 3273 

Коваленко І. С. 2859 

Коваленко О. В. 2525 

Коваль А. Б. 3002 

Коваль Г. В. 2347 

Коваль Д. О. 2180 

Коваль О. М. 2247 

Ковальова Т. В. 1885 

Ковальчук Д. К. 2526 

Ковальчук С. В. 3406 

Ковальчук Т. І. 2527 

Ковальчук Х. І. 3157 

Ковач І. 3249 

Ковова І. С. 2040 

Ковтун В. А. 2723 

Ковтун В. Г. 2030 

Ковтуненко Ю. В. 1865 

Кожевникова А. В. 2528 

Кожухар Ж. В. 2529 

Козак Б. В. 1891 

Козак І. В. 2416 

Козакевич Р. Б. 2685 

Козинець І. І. 2530 

Козінцев О. Ф. 2732 

Козлова Л. В. 3071 

Козуб В. О. 3158 

Кокнова Т. А. 2531 

Кокор М. М. 2532 

Колесник А. І. 3126 

Колеснік Н. Л. 3098 

Колеснікова К. Ю. 2724 

Колєснік Т. С. 3159 

Колєснікова Л. А. 3075 

Колінько О. О. 2248 

Коловоротна Н. Д. 3337 

Колодін Д. О. 2249 

Колодяжна О. О. 2698 

Коломієць- 

Людвіг Є. П. 2280 

Коломойченко О. Є. 3325 

Колоскова Ж. В. 2400 

Колосніченко О. В. 3221 

Колосовський Є. Ю. 2204 

Кольцова О. С. 2449 

Коляджин І. Ф. 3048 

Комаренко Н. С. 2725 

Комарук І. А. 2181 

Комов О. В. 3338 

Кондратьєва О. О. 2958 

Кондратюк М. О. 2809 

Конєва Н. В. 2159 

Коновалов С. Е. 2830 

Копитова К. А. 3045 

Корбецька О. О. 3113 

Корбецький А. Р. 3115 

Кордонова А. В. 2533 

Кордун В. О. 1892 

Коренга Ю. В. 2294 

Корецька Л. О. 2401 

Коритна Г. Ю. 2860 

Корінний С. О. 3160 

Корнацький Ю. В. 2810 

Корнєєва Х. А. 3361 

Корнієнко Н. М. 2068 

Коробова О. В. 2939 

Коробчинський М. В. 

 3212 

Коровін О. В. 2649 

Коровіна Л. Д. 2930 

Король А. М. 2456 

Король В. В. 3056 

Король І. В. 2111 

Коротких А. Ю. 2320 

Коротюк О. В. 2250 

Корсун О. В. 3304 

Корчікова І. В. 1914 

Корчміт О. Ю. 2365 

Коршняк В. О. 2914 

Коршун Л. М. 2704 

Косарчин М. В. 1991 

Косенко М. С. 2321 

Косолапов А. А. 3041 

Костанда І. О. 3354 

Костилєв О. М. 2182 

Костів Ю. М. 2968 

Костін В. А. 2991 

Костромський М. В. 2112 

Костюкова Н. І. 2797 

Костюченко А. О. 2534 

Костяна О. В. 2069 

Кот А. О. 2861 

Котенко О. М. 2183 

Котенко О. О. 2070 

Котенко Т. Ю. 3161 

Котмальова О. Г. 3121 

Котов М. В. 3305 

Кочетков В. В. 2041 

Кочубей Н. П. 2435 

Кощенко К. В. 1992 

Кравченко В. П. 3019 

Кравченко Н. В. 3116 

Кравченко О. Є. 2686 

Краєва О. А. 1915 

Краєвський С. А. 3099 
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Крайнюков О. М. 3384 

Крайовський В. Я. 2645 

Крапчатова Я. А. 2535 

Крещенко О. В. 1866 

Кривачук Л. Ф. 2348 

Кривенко В. В. 2831 

Кривенко Л. С. 2862 

Кривонос В. М. 2986 

Криворучко М. Є. 2739 

Криворучко С. К. 3360 

Криковцев О. О. 2134 

Кримчак С. О. 2332 

Кріцак Ю. О. 2302 

Крочук М. І. 2160 

Крупа В. В. 2536 

Крутченко Л. В. 2450 

Крюков Є. В. 3198 

Крюковська- 

Тележенко С. А. 3195 

Кудерміна О. І. 1899 

Кудрявський І. В. 1956 

Кудрявцев В. М. 2113 

Кудрявцева О. В. 2366 

Кузенко Р. Т. 2863 

Кузишин О. В. 2669 

Кузнецов К. І. 2713 

Кузнецова М. О. 3306 

Кузнєцов А. А. 2918 

Кузьменко Н. В. 2537 

Кузьменко С. Г. 2349 

Кузьмінська Н. Л. 1993 

Кузьмінський І. Ю. 3254 

Кузьмінський П. Й. 2367 

Кузьміч Т. О. 2451 

Кулик Н. А. 3274 

Куліченко А. К. 2402 

Курило О. Б. 3162 

Курилюк Ю. Б. 2251 

Кухарук А. Д. 2135 

Куца О. І. 2538 

Кучер В. В. 3425 

Кучеренко Є. П. 3082 

Кучеренко С. Л. 2740 

Кучерук К. О. 2205 

Кучерява І. М. 2961 

Кучмійов А. В. 1994 

Кушнір В. О. 2368 

Лабащук О. В. 3284 

Лабецька М. Т. 3122 

Лабунець А. І. 2864 

Лагодзінський В. В. 3407 

Лазар Ю. В. 1995 

Лазарович М. В. 1962 

Лазарук Я. І. 1961 

Лазур С. П. 2071 

Лакомова О. Й. 3389 

Лакушева Є. В. 2303 

Лаптєв С. С. 2206 

Лаптєва В. В. 3163 

Ларіонова С. Г. 3362 

Ласткова Н. Д. 2753 

Лахін О. М. 2997 

Лахтін Ю. В. 2836 

Левицька О. Г. 3228 

Левківський Р. Г. 2865 

Левчук Г. М. 2714 

Лелюк О. В. 2125 

Лемкін Р. 2173 

Леньков Л. Г. 3091 

Леонова Д. І. 2754 

Лепіш Н. Я. 2161 

Лесновська О. В. 3111 

Лесняк В. О. 3135 

Лесько М. В. 2072 

Лещинська М. О. 2948 

Лєсной В. І. 3033 

Лимар Л. В. 1943 

Лимарченко В. О. 2626 

Линник Ю. М. 2539 

Лиса О. В. 1931 

Лисенко К. О. 3057 

Лисянська О. О. 2073 

Лиходій В. В. 2936 

Лігус О. М. 3255 

Ліпич О. А. 1867 

Ліснича В. М. 1944 

Ліснянська І. С. 2901 

Ліфанова Є. О. 2369 

Логвіна С. А. 2540 

Логвінова Я. О. 2541 

Ложкіна О. В. 3100 

Лозинська Л. Ф. 2542 

Лозинська С. В. 2427 

Ломака О. В. 3183 

Лопатенко Г. О. 3275 

Лоцман Р. О. 2543 

Лу Лу 2544 

Луговськов Д. О. 2741 

Лукаш Н. М. 3339 

Лук'янова М. Л. 2207 

Лук'янська О. В. 2074 

Лупина О. М. 2338 

Лусте О. О. 1996 

Лут К. А. 3307 

Луценко Г. В. 2482 

Луценко К. О. 2545 

Луцик О. А. 1838 

Луців О. М. 2162 

Лучко О. Р. 2811 

Льовкіна О. Л. 2949 

Льон Г. Д. 2798 

Любавський Р. Г. 3426 

Любченко А. 3369 

Любченко В. В. 1826 

Люлька Д. М. 3186 

Люльчак С. Ю. 2465 

Лялюхіна І. В. 3046 

Лясковська І. Л. 1916 

Лях О. В. 2452 

Ляховець О. О. 2436 

Ляшенко Ю. О. 2661 

Ляшок Н. Ю. 2012 

Лященко І. А. 1957 

Мажар Л. С. 2184 

Мазепа Ю. С. 2766 

Мазіна О. О. 2304 

Мазоренко О. В. 3164 

Мазур С. М. 3353 

Мазуркевич О. П. 3400 

Майбородюк Н. Д. 2437 

Майданник О. Ф. 2950 

Майденберг- 

Тодорова К. І. 3256 

Макаренко А. С. 2389 

Максименко Є. В. 3394 

Максимов В. І. 2252 

Максимова І. І. 1868 

Максимова О. М. 1970 

Максимович М. О. 3401 

Макуха О. В. 3090 

Мала О. Р. 2253 

Маланюк Н. М. 2417 

Малачівська- 

Данчак М. П. 1945 
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Малецька О. О. 2385 

Малишевська І. В. 2812 

Малков С. В. 1997 

Малоштан А. О. 2866 

Мамай К. В. 2370 

Мандражи О. А. 2438 

Маринич Т. О. 2075 

Маринчак Н. Є. 2305 

Маринюк Г. С. 2886 

Марисюк К. Б. 2227 

Марков О. М. 2114 

Марон М. 3358 

Мартиненко В. В. 2126 

Мартинов С. В. 2998 

Мартишова Л. С. 3235 

Мартюк А. С. 2254 

Мартюшева А. О. 1946 

Марунич Р. Ю. 2715 

Марченко Д. Д. 2999 

Марченко С. В. 2678 

Марчук М. П. 2208 

Масік Н. П. 2821 

Маслова Н. М. 3390 

Масловська А. Ю. 3136 

Маслюх В. О. 2620 

Матвєєва О. О. 3372 

Матвієнко Ю. С. 2546 

Матвійчук Н. В. 2813 

Матушек О. Ю. 3365 

Махммод С. М. А. 3180 

Мацюк А. А. 2163 

Мачуська І. Б. 2339 

Машта Н. О. 3117 

Машталір В. В. 1884 

Мезіна О. Є. 2386 

Мелешко Н. Б. 3427 

Мельник Ж. В. 2428 

Мельник І. Д. 3072 

Мельник К. П. 3137 

Мельник О. Г. 2322 

Мельник С. М. 3340 

Мельничук Є. Д. 1804 

Мельничук М. І. 1924 

Менсіа Касем 2912 

Меркулов С. М. 2255 

Месарош Л. В. 2628 

Мечник В. А. 2953 

Мєдвєдєв А. Л. 3007 

Мигаленко О. І. 2031 

Минзак О. В. 3308 

Миронова І. Г. 3021 

Мирошниченко М. П. 

 3326 

Михайліченко Г. І. 1843 

Михайлова Л. С. 2594 

Михайлова Н. С. 2115 

Михайлюк В. О. 2615 

Михайлютенко С. М. 3101 

Михалойко О. Я. 2919 

Мізь А. В. 2742 

Мікляєва Г. М. 1917 

Міняйло В. П. 3138 

Мір Мохаммаді С. М. Х.  

 1893 

Мірошниченко К. К. 3194 

Місінкевич А. Л. 2340 

Міхно Н. К. 1947 

Міщенко М. О. 2256 

Мозговий Я. І. 2076 

Мойжес В. В. 3381 

Мокрицька Т. П. 3027 

Молчанов К. А. 1958 

Момотюк Л. Є. 1929 

Мороз В. В. 3076 

Мороз Д. О. 2755 

Мороз Л. Я. 2281 

Мороз М. О. 2547 

Мороз Т. П. 2902 

Морозов С. А. 2867 

Морозов С. В. 2333 

Морозова О. О. 1948 

Морозюк Л. І. 2636 

Москаленко В. В. 3216 

Москва Х. А. 2887 

Москвич О. Д. 1894 

Мостова О. П. 2756 

Мося І. А. 2466 

Мотлях О. І. 2228 

Мотузка О. М. 1932 

Мохаммад Шакір  

Абд Ал-Амері 3190 

Мохнар Л. І. 2548 

Моца А. А. 2185 

Мудра С. В. 2549 

Мулеса О. Ю. 1831 

Мульска О. П. 2013 

Мушинська Н. С. 2550 

Мюллер Г. 3358 

Нагорна С. В. 3077 

Награбова Л. В. 2164 

Надежденко А. О. 2371 

Надурак Н. М. 3396 

Наєбі Мехді 3008 

Назаренко Д. О. 2229 

Назарчук М. В. 3239 

Назарчук О. А. 2784 

Найдьонова Л. М. 1918 

Науменко Г. М. 2931 

Науменко М. О. 3210 

Наумов О. Є. 2969 

Наумова І. І. 2551 

Начев А. П. 1895 

Невдачина О. В. 1823 

Негодуйко В. В. 2868 

Недибалюк В. Д. 2209 

Недошитко Х. Ю. 2750 

Нестеренко С. А. 3049 

Несторук Н. А. 2552 

Нефьодов І. О. 3003 

Нижник О. В. 2553 

Ничта Н. Л. 2372 

Нідялкова Н. А. 2716 

Ніжніченко О. А. 2342 

Нікітенко В. О. 1896 

Нікітенко К. В. 3414 

Нікітін М. Ю. 3428 

Нікітіч С. І. 2116 

Ніколаєвська В. В. 1998 

Ніколайчук А. С. 3289 

Нікулін С. Л. 2621 

Німець Д. К. 3012 

Ніщимна С. О. 2295 

Новак-Каляєва Л. М. 2350 

Новицький С. В. 2981 

Новоградська- 

Морська Н. А. 2554 

Новодон О. Ю. 2032 

Носко Ю. М. 2439 

Носов Ю. Є. 2631 

Нудьга О. О. 2985 

Овчаренко В. Є. 3429 

Овчиннікова А. В. 1869 

Оганезян А. Г. 2869 

Огар Г. О. 2687 
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Одарченко А. М. 3188 

Оксюта В. М. 2951 

Оксютович М. О. 1949 

Окуловський О. С. 2127 

Окунь І. В. 3024 

Олашин М. М. 2257 

Олександренко К. В. 1919 

Олексів І. Б. 2096 

Олексієнко Н. В. 2409 

Олексійчук Ю. Ф. 2616 

Оленюк О. А. 2735 

Олефір А. О. 2282 

Олешко І. В. 1805 

Олійник В. С. 2832 

Олійник С. П. 2785 

Олійников Р. В. 1800 

Олініченко І. В. 2033 

Ольхувка П. Я. 2418 

Омельчук О. В. 2555 

Онисковець М. Я. 2733 

Онисько І. О. 2743 

Онищук О. Р. 1968 

Оніщик Ю. В. 2296 

Опанасенко О. О. 2870 

Оприско М. В. 2289 

Орленко О. М. 3408 

Осадча І. В. 2410 

Остапчук В. Г. 2871 

Острівна Л. В. 2210 

Островська Н. О. 1950 

Островський О. С. 2258 

Охременко С. І. 3165 

Павлега Г. Є. 2814 

Павленко І. А. 2920 

Павлишин Л. В. 3409 

Павлюк А. В. 2970 

Павлюк К. В. 1959 

Павлюк М. В. 3109 

Паздрій О. І. 2613 

Пак А. О. 2622 

Паладійчук О. Ю. 2211 

Паламарчук Д. М. 2147 

Палій С. В. 1806 

Палійчук І. В. 2837 

Пальчук М. Б. 3276 

Панамарьова О. Б. 2959 

Панейко В. 3421 

Панов В. М. 2212 

Пантелеєва В. Г. 2940 

Пантелей І. А. 3373 

Пантелейчук І. В. 2343 

Панченко Б. Є. 1817 

Панченко О. В. 2077 

Панченко П. В. 3030 

Панченко С. В. 2786 

Панчишин А. В. 2165 

Папа І. Ю. 3410 

Парай А. Є. 2890 

Парафіло А. В. 2655 

Парфьонова О. В. 2556 

Парченко В. В. 2768 

Паршин І. Л. 3430 

Пасічник А. М. 3013 

Патен І. М. 3290 

Патерикіна В. В. 1890 

Пахомова О. М. 2373 

Пацурія Н. Б. 2276 

Пашенцева Г. В. 2117 

Паюк Р. І. 2903 

Педько В. М. 2815 

Пелехатий А. О. 2118 

Пенчук Г. С. 2119 

Перевозниченко О. Б. 

 2913 

Перегіняк Н. С. 3102 

Передерій С. Л. 2128 

Перенчук О. П. 2148 

Перепелиця Д. І. 2259 

Перепелиця О. О. 3257 

Перзеке М. Б. 2078 

Першина Л. В. 2557 

Петращак О. О. 2014 

Петренко М. Г. 1813 

Петренко О. О. 2467 

Петрецька Н. І. 2213 

Петрищев А. С. 3201 

Петрінська Т. С. 3309 

Петров Є. О. 2597 

Петров Р. А. 2172 

Петрова Л. О. 2558 

Петрусевич Ю. А. 2559 

Петрушка О. В. 2387 

Петюренко А. П. 2560 

Печковська І. М. 2872 

Пивоваров М. Ю. 2873 

Пилипенко Д. О. 2260 

Пилипенко Л. А. 3078 

Пилипко І. В. 2904 

Пирогов В. В. 2625 

Пирогов М .І. 2415 

Пироженко Л. В. 2443 

Піддубний О. М. 2606 

Підкуйко О. О. 2374 

Підлужна А. Ю. 2688 

Пікун Н. В. 2699 

Пількевич Н. Б. 2795 

Пінчукова Н. О. 3181 

Піонтковська О. В. 2927 

Платонова О. М. 2838 

Плєсньов К. М. 2334 

Плинокос Д. Д. 2375 

Плотнікова М. В. 2306 

Плутенко Т. О. 2694 

Побєда Т. В. 2956 

Повидало В. М. 3087 

Подушка І. І. 2921 

Поколенко Д. В. 2982 

Поліщук О. Ю. 3034 

Полтава К. О. 2261 

Полторак А. С. 3166 

Польовий О. Л. 2323 

Поляков Є. О. 3211 

Полякова Н. М. 2120 

Полякова Н. С. 2034 

Полянська Г. С. 2262 

Полячок Д. О. 3258 

Помазан М. В. 3014 

Понкало Л. І. 3103 

Попик В. І. 3393 

Попов В. Ж. 3415 

Попов Д. І. 2166 

Попов М. А. 3202 

Попов О. В. 3167 

Попова О. А. 3236 

Попова О. В. 3310 

Попова О. Ю. 3431 

Попович Д. І. 2650 

Попович Н. О. 2689 

Попович О. Г. 2670 

Поповиченко Г. С. 2121 

Портниченко А. Г. 2749 

Пославський А. О. 3259 

Постоюк Н. В. 2468 

Прейс Н. І. 2941 
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Приймак П. В. 2079 

Примак М. В. 2634 

Примуш Ю. С. 3223 

Приступа О. І. 3104 

Притула В. В. 2263 

Приходько В. М. 2412 

Приходько І. І. 1900 

Прищепа С. М. 2419 

Прокопюк О. С. 2775 

Прокоф'єв О. М. 2701 

Прокоф'єв С. С. 3248 

Проник О. Ю. 2214 

Прохазка Г. А. 2186 

Пуганцева О. В. 2656 

Пузиренко А. М. 2816 

Путятіна О. Є. 2617 

Пушкар Б. Т. 3391 

Пушкар О. І. 3341 

Пшенічко С. О. 2264 

Рабчун А. О. 1807 

Радаєва І. М. 2787 

Раджаб Заде  

Мортеза 1880 

Радул С. Г. 2561 

Радченко К. В. 1951 

Радченко Т. А. 2562 

Рак Т. М. 2771 

Рамазанова Е. А. 2563 

Рамазанова У. В. 2215 

Раскалінос В. М. 2564 

Раскіна К. В. 2833 

Рассказова О. І. 2413 

Ратушна Б. П. 2324 

Ратушна О. О. 2717 

Рахно М. Ю. 3342 

Ревенко А. В. 2671 

Редька О. Г. 2707 

Резуненко Ю. К. 2762 

Рекрут С. В. 2080 

Репін М. В. 2015 

Решетнікова Г. Б. 2565 

Решетова Е. Е. 2566 

Рєпіна І. М. 3142 

Рєпко О. О. 2567 

Рибак Ю. В. 2149 

Рибальченко Д. О. 2403 

Ривак Н. О. 2081 

Рижак О. Ю. 2136 

Рижкова А. Ю. 2568 

Рильський М. 3375 

Рімар Ю. І. 3277 

Рогозян Ю. С. 2035 

Родіонова Т. А. 2142 

Розгон І. В. 2137 

Романенко О. А. 2726 

Романенко Т. В. 3432 

Романов П. 3363 

Романович- 

Ткаченко Н. 3376 

Романюк Н. Й. 3416 

Роменська К. М. 2082 

Ротару І. Ю. 3343 

Роттер М. М. 2752 

Рубанова О. М. 3193 

Рубленко А. М. 2937 

Руденко К. П. 2690 

Ружицький В. А. 2569 

Рунчак В. 3257 

Русалкіна Л. Г. 3311 

Руснак К. С. 3344 

Русул Л. В. 2376 

Рябовол Я. С. 3065 

Рябокінь С. І. 2570 

Рябоконь Н. П. 2388 

Рязанова Ю. В. 2129 

Сабадош Л. Ю. 1870 

Сабір Ю. Б. 3025 

Савон Т. М. 2216 

Савосько С. І. 2922 

Савченко Б. М. 3208 

Савченко І. А. 2150 

Савченко М. В. 2429 

Савченко Р. А. 2423 

Савченко Т. В. 2138 

Савчук І. І. 3397 

Савчук Т. П. 2923 

Садегіджалал  

Абаді Мехрдад 3004 

Садикова Я. М. 2325 

Садовий Д. Ю. 2607 

Садохін В. В. 2957 

Саінчин С. О. 2265 

Самарай Л. В. 2266 

Самійленко С. М. 2640 

Самофал М. М. 2307 

Сандій Л. В. 3312 

Саніна Н. А. 2834 

Сапожников С. В. 2483 

Сардак С. Е. 2145 

Саркісян Л. Г. 1999 

Сафонов А. А. 2772 

Сахнова О. І. 3313 

Свєтлов А. А. 2151 

Свистун Р. М. 3015 

Свірін П. В. 1824 

Северин А. Ю. 3203 

Севрюков Д. Г. 2153 

Сейдалієв Е. І. 3433 

Сейсебаєва Н. Г. 3168 

Селезньова А. В. 3222 

Селіверстова Л. С. 2044 

Семеген- 

Бодак Х. В. 2817 

Семенов А. А. 2440 

Семенова С. М. 3169 

Семко Р. Б. 2000 

Сербінова Л. А. 3022 

Сербова О. В. 1952 

Сергєєва К. Л. 1839 

Сергієнко Д. Л. 2468 

Сергієнко О. О. 2453 

Сергійчук З. В. 3374 

Серебрянська О. М. 2420 

Середа Н. В. 3278 

Серікова О. М. 2016 

Сєдашова О. А. 2571 

Сидоренко Н. О. 2377 

Сидорова М. Г. 1808 

Сидорович Л. Є. 3314 

Силивонюк А. В. 3009 

Сильвестров В. 3257 

Симчак Р. В. 2700 

Синявська О. О. 2610 

Синякова К. М. 2017 

Ситник Ю. М. 2217 

Ситніченко Л. В. 3105 

Сищук О. А. 1953 

Сівко Р. В. 2718 

Сінцов О. В. 3026 

Сіташ Т. Д. 2083 

Скалевська Г. О. 3291 

Скалецька О. В. 2084 

Скиба Т. В. 3375 

Скиба Т. Ю. 2378 
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Склокіна І. Є. 3434 

Скрекля Л. І. 2267 

Скриль О. І. 2454 

Скрипинець А. В. 3229 

Скрипник Н. І. 3345 

Славік Р. В. 2130 

Сливка О. А. 1954 

Слівінський В. Р. 2167 

Слободзян Д. П. 2657 

Слободян М. В. 3315 

Слюсаренко Н. Я. 2874 

Смалиус Л. Н. 2572 

Смичок В. Д. 2702 

Смірнов М. А. 3435 

Смірнова О. В. 3237 

Смолець В. В. 3127 

Смолінська Н. В. 1871 

Сніговська О. В. 2573 

Снігур Х. А. 3170 

Снісаренко К. С. 2268 

Сободош О. Й. 3106 

Соболєва Я. Ю. 3346 

Соболь В. А. 2379 

Собчук Ю. Г. 2308 

Согуйко Ю. Р. 2744 

Солов'яненко А. Б. 3266 

Солодовник Ю. О. 2001 

Солодовнікова Ю. О. 2924 

Соломенко О. В. 2629 

Сопко О. В. 2818 

Сорокін П. 1892 

Сорокін С. О. 2036 

Сосніна К. О. 2706 

Сосюра В. 3367 

Спесивих О. О. 3279 

Спиридонов Д. В. 3000 

Співачук В. О. 3363 

Срібна М. А. 3436 

Стаднік В. М. 2380 

Станкевич С. В. 3083 

Старикович М. О. 2719 

Старко В. Г. 3260 

Старосила Д. Б. 2788 

Старостін С. С. 3213 

Стельмах Ю. Ю. 3280 

Стельмащук Л. С. 2345 

Степаненко Д. Ю. 2269 

Степанець І. О. 2720 

Степанова Є. В. 2952 

Степчук В. О. 2421 

Стерін В. Л. 2984 

Стеценко Н. М. 3327 

Стечкевич Л. К. 2469 

Сторожук Н. В. 2672 

Стоян В. М. 3023 

Стоян В. О. 2326 

Стоянов О. М. 2915 

Стрельцов В. Ю. 2351 

Стрельчук О. А. 1840 

Стрижак Г. Ю. 2002 

Стрілець В. Ю. 2085 

Стрільчук В. А. 2218 

Струс Х. І. 2745 

Ступак О. Ю. 2574 

Сугробова Ю. Ю. 1882 

Суддя А. М. 3320 

Суденко О. В. 3437 

Сукач Г. Г. 2888 

Сулейманова О. Ю. 2143 

Сун Жуйлун 3261 

Супрович Г. О. 2086 

Суслова О. В. 2875 

Суха Ю. С. 2290 

Суханов В. Г. 3225 

Суховолець І. О. 2876 

Сухомлинський В. О. 

 2408 

Сущ О. П. 2284 

Танчак Я. А. 2087 

Тарабасова Л. Г. 2430 

Таран О. С. 2291 

Таран С. В. 1964 

Тарасенко Л. Л. 2292 

Тарасенко О. А. 3088 

Тарасенко Т. В. 2575 

Тарасова О. В. 2144 

Тарасюк М. Ф. 3062 

Тарнашинська Л. Б. 3366 

Татарникова К. Г. 2168 

Татьянчиков А. О. 2422 

Теклюк Г. П. 2404 

Теплюк М. О. 2154 

Терещенко А. Л. 2219 

Терлецький В. М. 1925 

Тимофєєв В. Г. 1809 

Тимохіна О. О. 1872 

Тимошенко О. В. 2088 

Тимченко С. В. 2576 

Тимчишин Д. М. 2270 

Тинкалюк О. В. 2577 

Тімкова Т. М. 3351 

Ткач І. В. 2293 

Ткаченко А. В. 2389 

Ткаченко В. В. 2220 

Ткаченко М. В. 3035 

Ткачова О. О. 2578 

Ткачова Т. М. 2221 

Ткачук І. В. 3058 

Томин У. О. 2673 

Топчій В. В. 2271 

Торба Н. Г. 1920 

Трасковська Г. С. 3349 

Третяк М. В. 2579 

Третяк Н. А. 2037 

Третяк О. В. 2988 

Тройченко Л. Ф. 2942 

Трокоз А. В. 3107 

Трунова І. С. 3039 

Тульчинська С. О. 1974 

Турна Е. Ю. 2819 

Турченко Ю. В. 1960 

Турчин Т. М. 2390 

Тютюнник Ю. 3425 

Тягнирядко А. К. 2925 

Угриновський А. В. 3016 

Усов Д. С. 2272 

Фаді Ал Зедан 2789 

Файчук О. В. 2089 

Федоренко Л. О. 3359 

Федорова Л. Г. 2580 

Федорченко О. С. 3262 

Федосєєва С. О. 3020 

Федотова Ю. Б. 3316 

Федюшко М. П. 2705 

Федяніна Т. В. 2691 

Фесак С. А. 2381 

Фесенко Т. В. 2692 

Філонов В. І. 3171 

Філонов О. В. 2230 

Фільо М. М. 2090 

Фінкельштейн Д. Л. 2598 

Флерко М. М. 3172 

Флойд Л. А. 3292 

Фотинюк В. Г. 2581 
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Франчук Н. П. 2582 
Фридер І. В. 3191 
Фрич Р. І. 2309 
Фролов О. О. 3010 
Фурдас Ю. В. 3173 
Фурман І. Г. 2382 
Фурса О. О. 2391 
Фучеджи В. І. 3174 
Хант Г. О. 3321 
Харкова Л. О. 2140 
Харлаш Л. М. 2405 
Харчук Ю. Ю. 3139 
Хацько Н. Є. 3038 
Хвильовий М. 3374 
Хирков С. В. 2773 
Хіменес Х. Р. 3281 
Хімич В. І. 1881 
Хітрова Г. В. 2583 
Хлуновська Л. Ю. 2877 
Хома Ю. В. 2971 
Хомич Л. В. 2383 
Хомула Є. В. 2721 
Хоренжая І. В. 3036 
Хотенко О. О. 2674 
Хотченко І. А. 2584 
Хрульов М. В. 1812 
Хрупіна Г. В. 3322 
Хуторська Л. А. 2878 
Цао Шифунь 3263 
Царенко О. М. 2932 
Цвігун Т. В. 1873 
Цебенко А. М. 1928 
Цебро О. В. 3438 
Целюба Ю. С. 2790 
Цема Є. В. 2796 
Цепколенко К. 3257 
Цимбал- 
Слатвінська С. В. 2406 
Чай Пенчен 2585 
Чалая О. С. 3114 
Чаплигін О. С. 3224 
Чевичалова С. В. 2586 
Чень Жуньсюань 3264 
Чепугов О. П. 3217 
Черенков І. О. 1819 
Черепенко Г. О. 2943 
Черкас В. П. 2708 
Черкашина О. О. 2470 
Черкашина О. С. 3175 
Чернадчук О. В. 2310 

Черненко М. Є. 2926 
Черниш М. О. 1883 
Черній В. П. 2441 
Чернобай Г. С. 3347 
Чернокова Є. С. 3357 
Чернота С. В. 2335 
Чеховська І. В. 2193 
Чижик Г. В. 2675 
Чижова С. М. 2384 
Чистякова М. О. 3282 
Чмелюк В. В. 2222 
Чопик В. В. 2972 
Чорненька О. Б. 2091 
Чорненький М. В. 2820 
Чорній В. П. 2635 
Чуйко О. В. 1901 
Чулак О. В. 1874 
Чумак Ю. В. 3265 
Чумакова О. О. 2092 
Чумаченко А. С. 1875 
Чупис О. В. 3411 
Чухлій С. О. 3398 
Чухрай А. Г. 1827 
Шабетя О. М. 3063 
Шайда Н. К. 1886 
Шандра Б. Б. 2169 
Шапкіна К. І. 3184 
Шаповалюк М. В. 3177 
Шатілова О. В. 1876 
Шафаренко Ю. М. 3178 
Швед В. М. 2646 
Швець О. В. 2170 
Шевцова О. В. 3317 
Шевченко А. М. 1921 
Шевченко В. Е. 1936 
Шевченко Л. А. 2759 
Шевченко Н. О. 2879,  
 3401 
Шевченко Ю. В. 2327 
Шевчук А. В. 1975 
Шевчук О. В. 3318 
Шедловська М. В. 2595 
Шеїна Г. О. 2973 
Шейко А. О. 1922 
Шелевер Н. В. 2223 
Шелест Ю. М. 2587 
Шеремета К. Ю. 3176 
Шиляєва О. Л. 2979 
Шиманський К. 3258 
Широкобокова Н. В. 3204 

Шиш Р. Г. 3037 
Шкляр В. В. 3128 
Шкрабалюк Ю. О. 2141 
Шкробот М. В. 1877 
Шкуліпа Л. В. 3140 
Шмаргальов А. О. 2746 
Шматова О. О. 3283 
Шмиголь І. В. 2588 
Шпакович В. В. 1841 
Шпандарук В. О. 1878 
Шуба Б. В. 2277 
Шульга В. П. 3392 
Шульгіна Т. С. 2018 
Шуляр А. Л. 3110 
Шутєєва О. Ю. 2093 
Шухнін А. С. 2311 
Щербина О. В. 2273 
Щербина Р. О. 2791 
Щокін Р. Г. 2283 
Юй Фей 2589 
Юлдашев А. Х. 2880 
Юлдашев С. О. 2278 
Юрій С. М. 2003 
Юрченко В. П. 2224 
Яворська В. В. 3385 
Яворська Л. В. 2881 
Якименко Г. М. 2596 
Якименко О. В. 3376 
Якимова Н. С. 2019 
Яковець І. С. 2231 
Яковлєва І. Ю. 2792 
Янкова М. А. 3377 
Янковський С. А. 2187 
Яновська І. П. 2188 
Янчевський І. В. 2662 
Янченко Т. С. 2793 
Ярема О. М. 2882 
Яремій І. П. 2651 
Яремчук В. Д. 1971 
Яремчук О. В. 1902 
Яремчук С. Е. 2822 
Ярошенко О. О. 2630 
Ярошенко Т. О. 1879 
Ясинецька Н. А. 3348 
Яхонтова Т. В. 3294 
Яценко К. А. 1897 
Яценко Л. Ф. 2658 
Яценко Н. Г. 2328 
Яцина О. І. 2905 
Яцкевич О. Я. 2883 
Ящук Є. А. 2094 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
Австрія 

 мистецтвознавство 3259 

Автономна Республіка Крим 

 екон. науки 1859, 2127 

 культурологія 1882 

 мистецтвознавство 3238 

 пед. науки 2397, 2460 

 техн. науки 3070 

Англія 

 юрид. науки 2164 

Афганістан 

 мед. науки 2868 

Бессарабія 

 іст. науки 3402 

Браїлів, м., Вінниц. обл. 

 іст. науки 3435 

Велика Британія 

 пед. науки 1802, 2404 

 філол. науки 3295 

Вінницька обл. 

 іст. науки 3435 

Волинська обл. 

 геогр. науки 3387 

 іст. науки 3412 

Волинське Полісся 

 геогр. науки 3062 

 мистецтвознавство 3239 

Галичина 

 іст. науки 3424 

Греція Стародавня 

 іст. науки 3407 

Дніпровсько-Донецька западина 

 геол. науки 3012 

Дніпропетровська обл. 

 геогр. науки 3389 

 геол. науки 3027 

 екон. науки 2033 

Дністер, р. 

 філол. науки 3334 

Донбас 

 іст. науки 3394 

Донецьк 

 біол. науки 2731 

 мистецтвознавство 3266 

Дунай, р. 

 філол. науки 3334 

Єлисаветградщина див.  

Кіровоградська обл. 

Закарпатська обл. 

 іст. науки 3381 

 мед. науки 2878 

Західна Європа 

 юрид. науки 2153 

Західна Україна 

 мистецтвознавство 3233 

 політ. науки 1971 

Івано-Франківськ 

 с.-г. науки 3072 

 філол. науки 3328 

Ізраїль 

 політ. науки 1966 

Іспанія 

 пед. науки 2448 

 політ. науки 1961 

Канада 

 пед. науки 2392 

Київ 

 іст. науки 3395, 3438 

 пед. науки 2566 

Київська обл. 

 вет. науки 3105 

 юрид. науки 2279 

Київська Русь 

 іст. науки 3401, 3430 

 юрид. науки 2243 

Китай 

 мистецтвознавство 3261, 3264 

 пед. науки 2544, 2584-85, 2589 

Кіровоградська обл. 

 геогр. науки 3390 

 пед. науки 2400 

Країни Європейського Союзу 

 політ. науки 1967 

 юрид. науки 2188, 2296 

Країни Європи 

 держ. упр. 2351, 2377, 2380 

 екон. науки 2148 

 філол. науки 3286 

 юрид. науки 2171, 2178,  

  2185, 2194 

Країни Стародав. Сходу 

 архітектура 3232 

Криворізький р-н,  

Дніпропетров. обл. 
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 геогр. науки 3389 

Кубань 

 іст. науки 3423 

Ленінград див. Санкт-Петербург 

Литва 

 іст. науки 3410 

Ліван 

 фіз. виховання і спорт 3271 

Лівобережний Лісостеп України 

 с.-г. науки 3088 

Лісостеп України 

 іст. науки 3380 

 с.-г. науки 3086 

Львів 

 соц. комунікації 1886 

 техн. науки 2765 

 юрид. науки 2177 

Макіївка, м., Донец. обл. 

 біол. науки 2731 

Миколаївська обл. 

 іст. науки 3382 

Наддніпрянщина 

 політ. науки 1971 

Німеччина 

 мистецтвознавство 3253 

 юрид. науки 2359 

Оскіл, р., Харків. обл. 

 геогр. науки 3386 

Передкарпаття 

 с.-г. науки 3048 

Південна Україна 

 біол. науки 3081 

 іст. науки 3433 

 пед. науки 2401, 2483 

 с.-г. науки 3067, 3090 

Південний Степ України 

 с.-г. науки 3068, 3071 

Північний Степ України 

 с.-г. науки 3073, 3079 

Поділля 

 іст. науки 3417 

Полісся 

 біол. науки 2596 

Полтавська обл. 

 іст. науки 3418 

 с.-г. науки 3075 

Польща 

 мистецтвознавство 3258 

 пед. науки 2418 

 юрид. науки 2199 

Правобережний Лісостеп України 

 с.-г. науки 3076, 3082, 3085 

Приазов'я 

 с.-г. науки 2705 

Рим Стародавній 

 іст. науки 3407 

Російська імперія 

 іст. науки 3403, 3406 

 мистецтвознавство 3248, 3261 

 пед. науки 2396 

 юрид. науки 2230 

Росія 

 іст. науки 3411 

Румунія 

 політ. науки 1968-69 

Санкт-Петербург 

 іст. науки 3408 

Скандинавські країни 

 екон. науки 2149 

 пед. науки 2421 

Словаччина 

 іст. науки 1928, 3403 

СРСР 

 іст. науки 3405, 3437 

 пед. науки 2443 

Сумська обл. 

 геогр. науки 3392 

 пед. науки 2409 

Східна Україна 

 с.-г. науки 3066 

Східний Лісостеп України 

 с.-г. науки 3083 

США 

 екон. науки 2151 

 іст. науки 3404 

 мистецтвознавство 3231 

 пед. науки 2402, 2407, 2532 

 філол. науки 3302, 3310 

Таврійська губернія, Рос. імперія 

 юрид. науки 2313 

Тернопільська обл. 

 геогр. науки 3391 

Угорщина 

 пед. науки 2475 

Україна 

 біол. науки 3078 
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 вет. науки 3100 

 геогр. науки 3383, 3385 

 держ. науки 2353 

 держ. упр. 1930, 2344-48,  

  2350-51, 2355-57, 2362,  

  2364, 2367-68, 2374,  

  2377-78, 2381, 2383 

 екон. науки 1848, 1858, 1861,  

  1929, 1932, 1954, 1972, 1974,  

  1977-78, 1980, 1987, 1991-92,  

  2001, 2004, 2008, 2028, 2036,  

  2042, 2047-48, 2050-51, 2054,  

  2057-58, 2062-63, 2066-67,  

  2071, 2074, 2078-82, 2087,  

  2102, 2113, 2122-26, 2128-30,  

  2137, 2146, 2354, 2366, 2375-76, 

  2385, 2387, 3132, 3166, 3174 

 іст. науки 1799, 1884, 3234,  

  3379, 3396, 3398-99, 3413,  

  3415-17, 3419-22, 3425, 3429,  

  3431, 3436 

 культурологія 1882, 1944, 3400 

 мед. науки 2757, 2761 

 мистецтвознавство 3242, 3244,  

  3246, 3249-50, 3255,  

  3260-61 

 пед. науки 2390-91, 2410-11,  

  2414, 2416, 2427, 2432, 2436,  

  2452, 2454, 2468, 2470, 2491,  

  2544, 2548, 2585, 2587, 2589 

 політ. науки 1955-58, 1960,  

  1962-64, 1969 

 психол. науки 1900 

 соц. комунікації 1885-86, 1934,  

  1942, 1953 

 соціол. науки 1945, 2595 

 техн. науки 1820, 3123, 3190 

 фармац. науки 2782 

 фіз. виховання і спорт 3278 

 філол. науки 3327 

 філос. науки 1927, 2558 

 юрид. науки 2162-63, 2168,  

  2185, 2191-95, 2197-99,  

  2202-03, 2207, 2211-14, 2216-23,  

  2226-27, 2230, 2234, 2238-39,  

  2246-47, 2249, 2251, 2254-56,  

  2258, 2260-61, 2263-64, 2267,  

  2269, 2272-74, 2280, 2283,  

  2288-89, 2291-94, 2296-98,  

  2301, 2303, 2305-06, 2308-12,  

  2316-20, 2323-24, 2333, 2337,  

  2339-40, 2342, 2359, 2382 

Українські Карпати 

 біол. науки 2728 

УРСР 

 іст. науки 3414, 3427, 3432 

УСРР 

 іст. науки 3423 

Франція 

 мистецтвознавство 3240 

 пед. науки 2395 

Харбін, м., Китай 

 мистецтвознавство 3261 

Харків 

 іст. науки 3426 

Харківська обл. 

 геогр. науки 3388 

 іст. науки 3428, 3434 

Хмельницька обл. 

 мистецтвознавство 3241 

Центральний Лісостеп України 

 с.-г. науки 3079-80 

Чернігівська обл. 

 мистецтвознавство 3246 

Чехія 

 іст. науки 1928, 3403, 3409 

Чехословаччина 

 юрид. науки 2173 

Чорне море 

 біол. науки 2732 

 техн. науки 2593 

Швейцарія 

 пед. науки 2562 
 політ. науки 1967 
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