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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь доктора 

3439. Бородай І. С. Становлення і розвиток вітчизняної зоотехнічної науки 

(друга половина ХІХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Бородай Ірина 

Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Нац. акад. аграр. наук України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 

обл.), 2014. — 41 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (57 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2014-2330 А] УДК 001.8:636](477)"185/200" 

На ступінь кандидата 

3440. Муханов В. М. Історичний розвиток наукового забезпечення культури 

сої в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

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

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

Київ, 2014. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-2125 А] УДК 001.891:635.655](477)"18/20" 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

3441. Гетьман І. А. Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система 

контролю якості зовнішнього вигляду керамічних плиток : автореф. дис. на здобуття 

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

Гетьман Ірина Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 100 пр. — [2014-3124 А] 

 УДК 004 

3442. Шкуро К. О. Методи навчання нейро-фаззі мереж зі спеціалізованими 

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

05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Шкуро Кристина Олександрівна ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1799 А] 

 УДК 004.032.26 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь доктора 

3443. Ліщинська Л. Б. Розвиток теорії і методів побудови інформаційних 

пристроїв на основі однокристальних багатопараметричних узагальнених 

перетворювачів імітансу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Ліщинська Людмила 

Броніславівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2014. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—39 (94 назви). — 100 пр. — [2014-2086 А] УДК 004.3 
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На ступінь кандидата 

3444. Суліма Ю. Ю. Методи оцінки та підвищення контролепридатності 

цифрових пристроїв для робочого діагностування систем критичного застосування : 

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

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Суліма Юліан Юрійович ; Одес. нац. 

політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-2543 А] 

 УДК 004.31.05 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 

3445. Алаа Мохаммед Абдул-Хаді. Моделі і метод інформаційної технології 

забезпечення готовності веб-систем з урахуванням уразливостей доступності 

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

"Інформ. технології" / Алаа Мохаммед Абдул-Хаді ; Нац. аерокосм. ун-т 

ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1882 А] 

 УДК 004.415.5.05 

3446. Багрій-Заяць О. А. Моделі та методи аналізу процесів розвитку 

патологічних утворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Багрій-Заяць Оксана 

Андріївна ; НАН України, Ін-т телекомунікац. і глобал. інформац. простору, [ДВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2567 А] 

 УДК 004.4:616-00 

3447. Шаригін О. А. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень 

при ліквідації швидкоплинних техногенних надзвичайних ситуацій на залізничному 

транспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 

"Інформ. технології" / Шаригін Олександр Анатолійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 

Вінниця, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 150 пр. — 

[2014-2300 А] УДК 004.4:656.2 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

3448. Савченко О. В. Стиснення відео на основі нелінійного багатомасштаб-

ного розкладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Савченко Олексій Володимирович ; 

Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

130 пр. — [2014-1859 А] 

 УДК 004.627 

3449. Трояновська Т. І. Технологія підтримки інформаційних процесів 

доставки контенту у системі комп'ютеризованої підготовки спеціалістів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 

Трояновська Тетяна Іванівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3007 А] 

 УДК 004.67:378.147 
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004.7 Комп'ютерний зв'язок. Комп'ютерні мережі 

На ступінь кандидата 

3450. Короткий Є. В. Методи агрегації каналів та параметричного налашту-

вання в wormhole мережах-на-кристалі з топологією двовимірної решітки : автореф. 

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

та компоненти" / Короткий Євген Васильович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Вінниця, 2014. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2887 А] УДК 004.72 

3451. Плещенко К. В. Низові Інтернет-блоги в Україні: діалогізування, 

структурування, функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

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

Кирило Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, 

[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-2172 А] 

 УДК 004.774.6БЛОГ:316.77](477) 

3452. Сальніков А. О. Методи та засоби інтеграції віртуальних організацій в 

грід-інфраструктури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Сальніков Андрій Олек-

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

ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-2398 А] УДК 004.75+004.415.2 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

3453. Арсірій О. О. Моделі, методи та інформаційні технології підтримки 

прийняття рішень з підвищення ефективності гідроаеродинамічних процесів у 

діючому енергетичному обладнанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Арсірій Олена Олександрівна ; 

Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(52 назви). — 120 пр. — [2014-3161 А] УДК 004.832:621.31 

3454. Сельський П. Р. Інформаційна система управління якістю підготовки 

фахівців та надання медичної допомоги на первинному рівні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і 

кібернетика" / Сельський Петро Романович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського"]. — Київ, 2014. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 

(31 назва). — 100 пр. — [2014-1780 А] УДК 004.89:[614.23+616-083.98 

На ступінь кандидата 

3455. Кочуєва З. А. Методи і моделі інтелектуальної обробки інформаційних 

об'єктів у сучасних бібліотечних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Кочуєва Зоя Анатоліївна ; 

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

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2646 А] 

 УДК 004.89.032.2:025 

3456. Крачковський М. В. Інформаційна технологія ситуаційного керування з 

самонавчанням, що базується на моделях когнітивної психології : автореф. дис. на 



   

 
8 

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

Крачковський Микола Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2353 А] 

 УДК 004.89 

3457. Переїденко А. В. Комп'ютеризована система діагностики виробів з 

композиційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Переїденко Антон Володи-

мирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2014. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (40 назв). — 100 пр. — [2014-2166 А] 

 УДК 004.891.3:621 

3458. Поспішний О. С. Підвищення ефективності пошуку ресурсів Грід 

системи на основі формальних логічних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Поспішний Олександр Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

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

100 пр. — [2014-2180 А] УДК 004.89 

3459. Чуприна Х. М. Збалансовані інформаційні моделі і методи проектування 

енергоефективних будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Чуприна Христина 

Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2299 А] 

 УДК 004.896:624 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

3460. Полякова М. В. Теоретичні основи, методи та базові інформаційні 

технології сегментації візуальної інформації на основі узагальнених вейвлет-

функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 

"Інформ. технології" / Полякова Марина Вячеславівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — 

Одеса, 2014. — 48 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—46 (68 назв). — 100 пр. — [2014-2176 А]

 УДК 004.932 

3461. Шерстюк В. Г. Моделі, методи та інформаційні технології сценарно-

прецедентного управління поліергатичними системами : автореф. дис. на здобуття 

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

Володимир Григорович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2014. — 48 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 38—44 (78 назв). — 100 пр. — [2014-2308 А] 

 УДК 004.9 

На ступінь кандидата 

3462. Гречанінов В. Ф. Інформаційні технології аналізу стану техногенної 

безпеки та планування протидії надзвичайним ситуаціям : автореф. дис. на здобуття 

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

Віктор Федорович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2469 А] 

 УДК 004.9 

3463. Загуменна К. В. Методи і спеціалізовані комп'ютерні засоби швидкої 

обробки даних, представлених у цілочисельному вигляді, на основі застосування 
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кодів класу лишків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Загуменна Катерина Вікторівна ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (30 назв). — 100 пр. — [2014-2862 А] 

 УДК 004.942 

3464. Кирийчук Д. Л. Моделі та методи інформаційних технологій коорди-

наційного управління виробничих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кирийчук Дмитро Леонідо-

вич ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-2024 А] УДК 004.9 

3465. Кухаренко Д. В. Комп'ютерна система передопераційного планування 

хірургічної корекції патології окорухового апарату людини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і 

системи" / Кухаренко Дмитро Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. 

— Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 

— [2014-2901 А] УДК 004.94:617.76-089 

3466. Скачков О. М. Моделі та методи інформаційної технології моніторингу 

економічної безпеки машинобудівного підприємства в умовах параметричної 

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

05.13.06 "Інформ. технології" / Скачков Олександр Миколайович ; Нац. аерокосм. 

ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2014. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2014-1864 А] 

 УДК 004.942:005.934 

3467. Сниткін М. С. Обробка зображень на основі мереж ART : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби 

штуч. інтелекту" / Сниткін Максим Сергійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. 

— Харків, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — 

[2014-1782 А] УДК 004.93:004.032.26 

3468. Шкарупило В. В. Розробка й дослідження моделей і методів 

специфікації, верифікації і валідації композитних веб-сервісів : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Шкарупило Вадим Вікторович ; НАН України, Ін-т проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2311 А] 

 УДК 004.94.053 

3469. Южаков С. В. Розробка та дослідження методів застосування мно-

жинних перетворень для високоефективної комп'ютерної обробки та розпізнавання 

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

05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Южаков Сергій Васильович ; Держ. 

екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-2318 А] УДК 004.932 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

3470. Буряк Р. І. Формування та розвиток системи менеджменту якості на 

підприємствах аграрного сектору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
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наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Буряк Руслан Іванович ; 

М-во аграр політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. — 

Біла Церква (Київ. обл.), 2014. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — 

100 пр. — [2014-3203 А] 

 УДК 005.336.3:631.11 

3471. Гусєва О. Ю. Управління стратегічними змінами: теорія та методологія : 

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

упр. підприємствами" / Гусєва Ольга Юріївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 

ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 34—38 (46 назв). — 150 пр. — [2014-1986 А] 

 УДК 005.21:005.332.3 

3472. Живко З. Б. Управління системою економічної безпеки підприємства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. 

безпека суб'єктів госп. діяльності" / Живко Зінаїда Богданівна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля, [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 

Луганськ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—38 (85 назв). — 100 пр. — 

[2014-3208 А] УДК 005.934 

3473. Калюжна Н. Г. Формування та розвиток потенціалу системи управління 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Калюжна Наталія Геннадіївна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (54 назви). — 100 пр. — [2014-3176 А] 

 УДК 005.3 

3474. Труніна І. М. Забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів підприєм-

ницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Труніна Ірина Михайлівна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 35 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—31 (36 назв). — 100 пр. — [2014-3224 А] 

 УДК 005.332.4 

На ступінь кандидата 

3475. Андросюк Л. А. Управління якістю продукції поліграфічних підприємств : 

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

та упр. підприємствами" / Андросюк Леся Андріївна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. 

упр. персоналом", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 150 пр. — [2014-2565 А] 

 УДК 005.336.3:655.1 

3476. Бойда С. В. Організаційно-економічний механізм формування стратегіч-

ного потенціалу промислових підприємств : (на прикладі підприємств деревооброб. 

пром-сті Чернівец. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бойда Світлана Василівна ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Ужгород, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-2815 А] 

 УДК 005.21:334.716]:674](477.85) 

3477. Бойко І. А. Формування стратегії розвитку підприємств хлібопекарської 

галузі на основі комплексної оцінки фінансового стану : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
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Бойко Ірина Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 110 пр. — [2014-2816 А] 

 УДК 005.21:664.6]:658.15-047.44 

3478. Бондаренко В. В. Обґрунтування портфелів проектів реінжинірингу 

систем пожежогасіння сільських поселень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Володимир Васильович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. 

ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-2574 А] УДК 005.8:614.842](477-22) 

3479. Ворожбит В. В. Корпоративна культура у забезпеченні економічної 

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

спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Ворожбит Вероніка 

Василівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3204 А] 

 УДК 005.934:174 

3480. Гаврись П. О. Формування інтегрованої системи управління витратами 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гаврись Петро Олександро-

вич ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т", [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 120 пр. — [2014-3205 А] 

 УДК 005:334.716.054.23 

3481. Галаз Р. І. Принципи управління кадровою безпекою підприємства : 

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

та упр. підприємствами" / Галаз Руслан Ігорович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу 

та права". — Львів., 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-3054 А]

 УДК 005.95/.96 

3482. Гарасим Л. С. Соціально-мотиваційні засади вдосконалення системи 

управління персоналом підприємств сфери послуг : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Гарасим Людмила Степанівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-3055 А] 

 УДК 005.96:640.4 

3483. Гарбар К. В. Формування системи раннього попередження про загрози 

виникнення кризових ситуацій в діяльності підприємств автосервісу : автореф. дис. 

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

підприємствами" / Гарбар Костянтин Вікентійович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2014-2835 А] 

 УДК 005.334-047.72:656.13.062 

3484. Гончаренко І. М. Конкурентний потенціал в системі стратегічного 

управління підприємствами легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Гончаренко Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-1901 А] 

 УДК 005.322.4:67/68 

3485. Григорська Н. М. Системно-процесне управління економічною стійкістю 

підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Григорська Наталія 

Миронівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2014-1902 А] 

 УДК 005.3:621 

3486. Гриценко П. В. Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-про-

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

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гриценко Павло 

Валерійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. 

— 100 пр. — [2014-3061 А] УДК 005.52:005.336 

3487. Драч І. Є. Моделі та механізми формування портфеля наукових проектів 

вищого навчального закладу на основі системно-ціннісного підходу : автореф. дис. 

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

програмами" / Драч Ірина Євгеніївна ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, 

Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, [Нац. металург. акад. України]. — Львів, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2477 А]

 УДК 005.8:378:001 

3488. Євдокимова А. В. Оцінювання компонентів портфеля проектів на основі 

інтроформаційної моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Євдокимова Альона Вікторівна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. — [2014-1823 А] 

 УДК 005.8 

3489. Зоріна М. С. Стратегія управління фінансовими ресурсами промисло-

вого підприємства в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Зоріна Марія 

Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-3071 А] УДК 005.6 

3490. Ізмодєнова Н. К. Організаційно-економічний механізм узгодженого 

розвитку підприємств продовольчого комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Ізмодєнова Надія Костянтинівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [ПВНЗ "Херсон. екон.-

прав. ун-т"]. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2014-3209 А] УДК 005.332.2:338.439 

3491. Копилець П. М. Стратегія управління закупівельною логістикою на 

підприємствах машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Копилець Павло 

Миколайович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — [2014-2643 А] 

 УДК 005.932:621 

3492. Кравченко Т. В. Програмно-цільове управління інвестиційними 

проектами на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кравченко 

Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2014-2056 А] 

 УДК 005.8:330.322 

3493. Крамаренко А. В. Оцінка ефективності управління персоналом на 

промисловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Крамаренко Аліса 

Василівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Нац. металург. акад. України]. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. 

— [2014-2058 А] УДК 005.95-047.44 

3494. Кривова С. Г. Структурні моделі і методи організаційних змін в проекті 

реструктуризації управління авіабудівним підприємством : автореф. дис. на здобуття 

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

Кривова Світлана Георгіївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т". — Харків, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-2059 А] УДК 005.8:629.7 

3495. Криворучко Л. Б. Організаційно-економічні основи контролінгу 

управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівного підприємства : 

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

та упр. підприємствами" / Криворучко Лариса Борисівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-2648 А] УДК 005.935:339.944:621 

3496. Кудельський В. Е. Підвищення економічної ефективності виробництва 

молока у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Кудельський Віталій Едуардович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2064 А] 

 УДК 005.336.1:637.1 

3497. Кузубов О. О. Механізм стратегічного управління конкурентоспромож-

ністю підприємств борошномельно-круп'яної промисловості : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Кузубов Олексій Олексійович ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2895 А] 

 УДК 005.21:005.332.4:664.6/.7 

3498. Курбатова Ю. Л. Управління міжфірмовими відносинами у ланцюгах 

поставок : (на прикладі енерг. машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Курбатова 

Юлія Леонідівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [Нац. техн. ун-т 

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

(13 назв). — 100 пр. — [2014-2652 А] УДК 005.42-024.63:658.71 

3499. Лейко К. А. Інструментарій розроблення стратегії розвитку підприємст-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Лейко Катерина Андріївна ; Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

19 (22 назви). — 100 пр. — [2014-2908 А] 

 УДК 005.21:005.591.3 

3500. Літвінова І. М. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Літвінова Ірина Михайлівна ; Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-2911 А] УДК 005.591.6 
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3501. Мартиненко І. О. Формування системи мотивованого навчання 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мартиненко Ірина Олегівна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2665 А] 

 УДК 005.963 

3502. Марущак Н. В. Ефективність соціальної відповідальності ТНК : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. 

екон. відносини" / Марущак Наталія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-2667 А] УДК 005.35:334.726 

3503. Матвієць М. В. Стратегія управління корпоративними структурами на 

основі пріоритетних форм консолідації капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Матвієць Максим Володимирович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 

[Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Рівне, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 100 пр. — [2014-2930 А] 

 УДК 005.21:334.75 

3504. Медяник О. І. Інноваційні основи регулювання економічної поведінки 

та конкурентоспроможності будівельних підрядних підприємств : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. під-

приємствами" / Медяник Олена Іванівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2933 А]

 УДК 005.332.4:334.71 

3505. Немцов О. В. Формування інтегрованої системи планування на під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Немцов Олександр Володимирович ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури]. — 

Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 

100 пр. — [2014-3096 А] УДК 005.51 

3506. Нестерова З. І. Управління збалансованим інноваційним розвитком 

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Нестерова Зоя Іванівна ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-2513 А] УДК 005.342:334.716 

3507. Озарко К. С. Управління персоналом підприємств зв'язку з урахуванням 

особистісних характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Озарко Катерина 

Сергіївна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2014-2949 А] 

 УДК 005.95 

3508. Панченко В. П. Управлінські технології розвитку соціальної відпо-

відальності машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Панченко 

Вікторія Петрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (27 назв). — 100 пр. — [2014-1850 А] 

 УДК 005.35:621 
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3509. Поліщук С. В. Формування інтегрованої системи бюджетування на 

підприємствах машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Поліщук Сергій 

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

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-2174 А] 

 УДК 005.21:[658.15:621 

3510. Рвачова І. М. Управління маркетинговою компетенцією підприємств : 

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

та упр. підприємствами" / Рвачова Ірина Михайлівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2428 А] 

 УДК 005:658.8 

3511. Смирнов Є. В. Управління ресурсами підприємства : (за матеріалами 

підприємств перероб. пром-сті України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Смирнов 

Євген Валерійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2540 А]

 УДК 005.93/.96(477) 

3512. Суханова Н. В. Діагностика загроз діяльності підприємств вертикально-

інтегрованих корпоративних структур паливно-енергетичної галузі : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Суханова Наталія Валеріївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-1787 А] УДК 005.334:620.91 

3513. Тур О. В. Забезпечення ефективності діяльності підприємств заходами 

антикризового менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тур Олеся Василівна ; 

Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 120 пр. — [2014-1792 А] 

 УДК 005.59:005.334 

3514. Уварова Ю. М. Удосконалення управління інноваційними процесами на 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Уварова Юлія Миколаївна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-3009 А] 

 УДК 005.342 

3515. Урсакій Ю. А. Підвищення конкурентоспроможності підприємств на 

засадах управління якістю життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Урсакій Юлія 

Анатоліївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 150 пр. — [2014-2766 А] 

 УДК 005.332.4:364-1-021.465 

3516. Харіна О. О. Еколого-економічне управління діяльністю молокоперероб-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Харіна Олена Олегівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 120 пр. — [2014-2771 А] УДК 005: [631.11:637.1 
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3517. Хлістунова Н. В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств 

побутового обслуговування населення України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Хлістунова Наталія Вадимівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-1944 А] 

 УДК 005.93:640.21.4 

3518. Цимбал Н. М. Проактивне управління програмами розвитку регіональ-

них систем автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Цимбал Наталія 

Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. трансп. ун-т]. — Київ, 2014. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2014-2270 А] 

 УДК 005.8:656.135 

3519. Чиж А. Ю. Податкове адміністрування підприємства у системі його 

економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Чиж Антон Юрійович ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (24 назви). — 100 пр. — [2014-3232 А] 

 УДК 005.934:336.225.3 

3520. Шабанова Ю. М. Формування стратегії розвитку підприємств мета-

лургійної галузі в умовах транскордонного співробітництва : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Шабанова Юлія Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-3024 А] 

 УДК 005.3:669 

3521. Шитікова Л. В. Удосконалення механізму управління персоналом 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шитікова Лариса 

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

[Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — Луганськ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—16 (27 назв). — 100 пр. — [2014-2556 А] 

 УДК 005.95:631.11 

3522. Шишова Ю. Г. Механізми управління вартістю підприємства в умовах 

екологоорієнтованого розвитку : (на прикладі машинобуд. підприємств) : автореф. 

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

підприємствами" / Шишова Юлія Григорівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2310 А] 

 УДК 005.915:621 

3523. Шкодкіна Ю. М. Трансформація фінансового механізму забезпечення 

екологічно сталого розвитку України в умовах глобалізації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природо-

користування та охорони навколиш. середовища" / Шкодкіна Юлія Михайлівна ; 

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

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2312 А] 

 УДК 005.915:316.32(477) 

3524. Яцьківська О. М. Формування та розвиток інноваційного менеджменту 

аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Яцьківська Олена Миколаївна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — 

Житомир, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2014-1955 А] УДК 005.342:631.11 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь кандидата 

3525. Мельничук О. М. Символістські пошуки Якова Мамонтова в контексті 

модерністської культури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Мельничук Олена 

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

— Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2671 А]

 УДК 008:7.036(477) 

3526. Пилявець Л. С. Глобалізаційні процеси сучасності: культурологічний 

вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Пилявець Людмила Степанівна ; М-во культури 

України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2014-2708 А] УДК 008 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 

3527. Каїді В. В. Електронні видання як об'єкт комплектування фондів біб-

ліотек України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. кому-

нікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / 

Каїді Вікторія Валеріївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — 

Харків, 2014. — 21 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-2631 А] 

 УДК 025.2:655.4/.5:004.738.5 

06 Організації загального типу 

061 Організації та інші типи об'єднань 

На ступінь кандидата 

3528. Козирева А. О. Адміністративно-правовий статус громадських об'єднань 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Козирева Анастасія 

Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Донец. юрид. ін-т М-ва внутр. 

справ України]. — Запоріжжя, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-3181 А] УДК 061.2:342.95](477) 

069 Музеї. Виставки 

На ступінь кандидата 

3529. Титаренко А. О. Фарфор-фаянс Волині кінця XVIII — початку 

ХХ століття в музейних колекціях України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / Титаренко Анна 

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

пам'яткознавства. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (10 назв). — 100 пр. 

— [2014-2546 А] УДК 069:666.5/.6](477.82)"17/19" 



   

 
18 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь доктора 

3530. Мельник Л. О. Музична журналістика: теорія, історія, стратегії : (на 

прикладах із щоден. преси Львова від початків до сьогодення) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Мельник Лідія Олександрівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (38 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2384 А] УДК 070:78](477.83-25) 

На ступінь кандидата 

3531. Бурдега Т. В. Преса москвофільського руху в Східній Галичині: ідейно-

концептуальні засади, структура, еволюція (1900—1939) : автореф. дис. на здобуття 

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

журналістики" / Бурдега Тетяна Василівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Дніпропетровськ, 2014. — 21 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 1 20 пр. — [2014-2827 А] 

 УДК 070:323.13=161.1](477.83/.86)"1900/1939" 

3532. Сипченко І. В. Преса Сумщини 20–30-х рр. ХХ століття : (типол. 

характеристика та жанрово-стильові особливості) : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

журналістики" / Сипченко Інна Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. — Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-2735 А] УДК 070(477.52)"1920/1930" 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

3533. Бліхар В. С. Державно-церковні відносини як структуризація влади та 

суспільства у європейській філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Бліхар В'ячеслав 

Степанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 29—33 (53 назви). — 100 пр. — [2014-2813 А] 

 УДК 141.7:322](4) 

3534. Печеранський І. П. Проблема віри та розуму в російській духовно-

академічній філософії ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Печеранський Ігор 

Петрович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — Дніпропетровськ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (46 назв). — 

100 пр. — [2014-2706 А] УДК 141.4(47+57)"18/19" 

3535. Сошніков А. О. Модерні і постмодерні практики музеалізації культурної 

традиції : (філос.-антропол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : спец. 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Сошніков 

Андрій Олександрович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. 

— 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2014-2436 А] 

 УДК 130.2:069.1 
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На ступінь кандидата 

3536. Брижнік В. М. Емансипація особистості у критичній теорії суспільства 

Теодора Адорно та Юрґена Габермаса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Брижнік Віталій 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2014-2576 А] 

 УДК 101.9 

3537. Григоров Г. А. Освітній вимір медіа-простору: філософський аналіз : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 

"Філософія освіти" / Григоров Георгій Альбертович ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Харків, 

2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2607 А] 

 УДК 130.122:37.013 

3538. Дробович А. Е. Гедоністичний дискурс як феномен європейської 

культури: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія 

культури" / Дробович Антон Едуардович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2003 А] 

 УДК 130.2(4) 

3539. Кушнір Є. Я. Практики презентації духовності у сучасному просторі 

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

"Філос. антропологія, філософія культури" / Кушнір Євген Ярославович ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18. — 

100 пр. — [2014-2357 А] УДК 130.2 

3540. Лущ У. І. Феномен секуляризації у західній філософській традиції ХХ — 

початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Лущ Уляна Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-2918 А] УДК 140.8:2-1]"19/20" 

3541. Миргородський А. О. Концепт любові у філософії російського Срібного 

віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 

"Історія філософії" / Миргородський Андрій Олександрович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Центр гуманітар. освіти Нац. акад. наук України]. — Київ, 

2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). — 100 пр. — [2014-2108 А] 

 УДК 101:177.61](47+57) 

3542. Погребной В. В. Свято як спосіб буття культури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.04 "Філос. антропологія, 

філософія культури" / Погребной Володимир Валентинович ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. 

— [2014-2392 А] УДК 130.2 

3543. Соколіна О. В. Ментальні засади української літературної мови : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.12 "Україно-

знавство" / Соколіна Ольга Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2014-2992 А] 

 УДК 130.2:811.161.2 

3544. Туренко В. Е. Феномен любові: філософсько-антропологічні виміри 

східнопатристичної традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 
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наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Туренко Віталій 

Едуардович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 11—14 (27 назв). — 100 пр. — [2014-2760 А] 

 УДК 130.2:177.61 

3545. Чурсінова О. Ю. Осмислення феномену техніки в історії української 

філософії в контексті європейської філософії техніки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Чурсінова 

Оксана Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. 

— Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-3023 А] 

 УДК 140.8(477)(091) 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

3546. Ставицький О. О. Психологія проявів гандикапізму та їх регуляція : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 

психологія, історія психології" / Ставицький Олег Олексійович ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2014. — 34 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2014-2232 А] 

 УДК 159.923-056.266 

На ступінь кандидата 

3547. Афанасенко Л. А. Соціально-психологічне забезпечення професійної 

самоідентифікації майбутнього фахівця аграрного профілю : автореф. дис. на 

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

психологія соц. роботи" / Афанасенко Лариса Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України]. — 

Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-2806 А]

 УДК 159.923.2:[378.042:63 

3548. Балецька Л. М. Психологічні особливості атрибуції успіху у 

професійному самовизначенні студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. 

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

психологія" / Балецька Людмила Миколаївна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", [Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України]. — Острог (Рівнен. обл.), 2014. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-2447 А] 

 УДК 159.922.2-057.875 

3549. Кияшко Д. Ю. Психологічні умови подолання страхів у юнацькому віці : 

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

вік. психологія" / Кияшко Дмитро Юрійович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-2028 А] 

 УДК 159.922.8 

3550. Когут О. О. Психологічні особливості розвитку професійної спрямо-

ваності студентів-програмістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Когут Олександра 

Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 

Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-2349 А] УДК 159.922.8 
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3551. Костюченко І. А. Психолого-педагогічні чинники вдосконалення стилю 

управлінської діяльності працівників юстиції : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ірина Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2888 А] 
 УДК 159.9:34-051 

3552. Котилевська К. С. Соціально-психологічні умови формування 

індивідуальних стилів учасників управлінської діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. 
роботи" / Котилевська Катерина Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2014-3078 А] УДК 159.923:35.075.4 

3553. Кузьо Л. І. Особливості часової перспективи студентів з різним рівнем 

мотивації вивчення англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кузьо Любов Іванівна ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-2354 А]

 УДК 159.922.8:159.947.5 
3554. Лось О. М. Психологічні дисгармонії особистості в особливих умовах 

професійної діяльності : (на прикладі діяльності мед. сестри) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [ спец.] 19.00.01 "Заг. психологія; історія 

психології" / Лось Оксана Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Херсон. 
держ. ун-т]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2014-2089 А] УДК 159.923:614.253.5 

3555. Лупійко Л. В. Психологічні особливості розвитку екологічних уявлень 

старших дошкільників : (на матеріалі нар. природознав. традицій) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психо-
логія" / Лупійко Людмила Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-2501 А] 

 УДК 159.922.75-053.4:502/504 

3556. Мельніченко С. А. Психологічні чинники розвитку ціннісно-мотивацій-
ної сфери підлітка у скаутській організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мельніченко Сергій 

Анатолійович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2386 А] 

 УДК 159.922.7-053.6 
3557. Михальська Ю. А. Особливості побудови стратегій психологічного 

захисту в професійній діяльності медичних сестер : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Михальська Юлія Анатоліївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України]. — Луцьк, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2508 А] 

 УДК 159.98-049.65:614.253.5 

3558. Мудрак І. А. Психологічні особливості проявів тривожності деприво-
ваних підлітків в умовах пенітенціарного закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Аркадійович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2014-2942 А] УДК 159.922.8:343.811 
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3559. Отич Д. Д. Я-концепція як чинник копінг-стратегій майбутніх психо-

логів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 

"Пед. та вік. психологія" / Отич Дарія Дмитрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2014-2519 А] УДК 159.923.2:[378.147:159.9 

3560. Паненкова Ю. В. Психолого-педагогічні чинники адаптації обдарованих 

дітей до умов початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Паненкова Юлія 

Валеріївна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. 

— Острог (Рівнен. обл.), 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-2520 А] УДК 159.928.22:373.3.091.2]-044.332 

3561. Перепада О. М. Структура когнітивних порушень у дітей молодшого 

шкільного віку з гіперактивним розладом та дислексією : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Перепада 

Ольга Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Харків, 2014. — 17 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2014-1851 А] 

 УДК 159.972.072.43-053.5 

3562. Петьков В. А. Психологічні особливості засуджених в умовах позбав-

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Петьков Віталій Анатолійович ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2014-2168 А] 

 УДК 159.923:343.8 

3563. Пилипенко Н. Г. Інтелектуальний компонент у становленні життєвих 

стратегій молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Пилипенко Наталя Георгіївна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-2427 А] УДК 159.922.8:159.923 

3564. Ришко Г. М. Психологічні особливості розвитку стресостійкості у 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : автореф. дис. на 

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

Ришко Галина Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. авіац. ун-т]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2976 А]

 УДК 159.944.4:378.011.3-057.175 

3565. Сич В. О. Соціально-психологічні чинники економічного самовизначення 

студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / Сич Вікторія Олегівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2221 А] 

 УДК 159.923.2:33 

3566. Федоренко С. В. Емоційно-мотиваційні чинники виникнення комп'ютер-

ної залежності у студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Федоренко Світлана 

В'ячеславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2768 А] 

 УДК 159.942:004-042.72]-057.87 
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3567. Філіппов М. О. Особливості неінструментальної детекції недостовірної 

інформації правопорушників на державному кордоні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец. ] 19.00.09 "Психологія діяльності в 

особливих умовах" / Філіппов Максим Олександрович ; Держ. прикордон. служба 

України, Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. 

— Хмельницький, 2014. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-3014 А] УДК 159.9:351.746.1 

3568. Цихоня В. С. Уявлення про сексуальні стосунки у жінок з істероїдним 

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

[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Цихоня Валерія Сергіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Харків, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-1873 А] УДК 159.972:613.88]-055.2 

3569. Чайковська О. М. Психологічні особливості корекції конфліктності у 

молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки : автореф. дис. на здобуття 

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

Чайковська Оксана Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Кам'янець-Поділ. 

нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-1795 А] 

 УДК 159.922.73:316.624 

3570. Чумаєва Ю. В. Індивідуально-типологічні особливості пожежних-

рятувальників як чинник їх психологічної реабілітації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психо-

логії" / Чумаєва Юлія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2298 А]

 УДК 159.923-057.36 

3571. Шеленкова Н. Л. Розвиток у майбутніх психологів психологічної 

готовності до здійснення професійної кар'єри : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

логія" / Шеленкова Наталія Леонідівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок", [Нац. 

акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, Держ. прикордон. 

служба України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2014-2306 А] УДК 159.928-051 

3572. Школяр Є. В. Формування психологічної готовності у майбутніх 

фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльності в 

особливих умовах" / Школяр Євгеній Володимирович ; Держ. прикордон. служба 

України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, 

[Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля, Держ. служба України з надзвичайн. 

ситуацій]. — Хмельницький, 2014. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-3030 А] УДК 159.9:355.587-057.875 

3573. Якимова І. О. Психологічні особливості розвитку самопізнання в 

обдарованих підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Якимова Ірина Олександрівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України]. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1949 А]

 УДК 159.923.38:159.928.3 
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16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія  

та логіка науки 

На ступінь доктора 

3574. Щербина О. Ю. Логічний аналіз юридичної аргументації : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.06 "Логіка" / Щербина 

Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (51 назва). — 100 пр. — [2014-3040 А] УДК 16:340.115 

На ступінь кандидата 

3575. Кадобний Т. Б. Емпіристська парадигма мовного конституювання 

наукового знання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Кадобний Тарас Богданович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-1827 А] УДК 167/168 

3576. Мирутенко Л. Г. Гуманістично-ціннісні засади постнекласичної етики 

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

"Філософія науки" / Мирутенко Леся Георгіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-2111 А] УДК 167/168:17.022 

3577. Прокопенко Б. В. Феномен конвергенції в становленні меганауки: філософ-

сько-теоретичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Прокопенко Богдан Васильович ; Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — 

Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2721 А] 

 УДК 167.7:316.3 

3578. Ущаповська Г. В. Критичне мислення: історія та сучасний стан розвитку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.06 "Логіка" / 

Ущаповська Ганна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13. — 100 пр. — [2014-2255 А] УДК 162(091) 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

28 Іслам 

На ступінь кандидата 

3579. Кудин О. О. Іслам у контексті сучасних глобалізаційних процесів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Кудин 

Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2014-2065 А] УДК 28:316.42 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь кандидата 

3580. Бойко Ю. І. Статистичний аналіз податкових надходжень до бюджетів 

усіх рівнів : (регіон. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Бойко Юлія Іванівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

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

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2818 А] 

 УДК 311.17:336.221.262 

3581. Герасименко В. С. Статистичне забезпечення управління підприєм-

ницькою діяльністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.10 "Статистика" / Герасименко Володимир Сергійович ; Держ. служба 

статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — Київ, 2014. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1962 А] 

 УДК 311.4 

3582. Козак С. В. Статистичне оцінювання ринку житлової нерухомості 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 

"Статистика" / Козак Світлана Володимирівна ; Нац. акад. статистики, обліку та 

аудиту. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2014-2039 А] УДК 311.213.3:332.8(477) 

3583. Огреба С. В. Статистичне оцінювання тіньового сектору економіки в 

системі національного рахівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.10 "Статистика" / Огреба Святослав Васильович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви) та в тексті. — 100 пр. — [2014-2140 А] УДК 311.312:330.534 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

3584. Ковальчук З. Я. Генетично-психологічні засади оптимізації педагогічної 

взаємодії в освітніх закладах різного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Ковальчук Зоряна Ярославівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2014. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35. — 100 пр. 

— [2014-2881 А] УДК 316.6:37.013.42 

3585. Лучинкіна А. І. Психологічні закономірності соціалізації особистості у 

віртуальному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Лучинкіна Анжеліка 

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

2014. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (32 назви). — 100 пр. — [2014-2916 А]

 УДК 316.61:004.946 

3586. Мазурик О. В. Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в 

управлінській практиці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. 

наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Мазурик Олег Володимирович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 25—32 

(49 назв). — 100 пр. — [2014-2420 А] 

 УДК 316.354:351/354](477) 

3587. Хомерікі О. А. Трансформаційні процеси в системі вищої освіти 

України: соціологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. 

наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Хомерікі Олена Андріївна ; 

Класич. приват. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — Запоріжжя, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 30—36 (49 назв). — 100 пр. — [2014-3016 А] 

 УДК 316.422:378](477) 
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На ступінь кандидата 

3588. Білоусова А. О. Людський розвиток як домінанта інноваційних 

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

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

Альона Олександрівна ; Донец. нац. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 

2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1890 А]

 УДК 316.422:330.341](477) 

3589. Дворник М. С. Соціально-психологічні практики відтермінування в 

конструюванні особистістю власного майбутнього : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

роботи" / Дворник Марина Сергіївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. 

— Київ, 2014. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — 

[2014-1994 А] УДК 316.61 

3590. Павлова В. С. Соціально-психологічна діагностика перфекціонізму у 

студентів вищих навчальних закладів соціономічного профілю : автореф. дис. на 

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

психологія соц. роботи" / Павлова Вікторія Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля, [Класич. приват. ун-т]. — Луганськ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2014-2700 А] УДК 316.613.5-057.875 

3591. Полісученко А. Ю. Інтерактивність у телевізійному мовленні України: 

теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Полісученко Анна 

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

16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2524 А]

 УДК 316.776:654.197 

3592. Радченко О. Б. Причини виникнення та психологічні умови подолання 

організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. 

психологія; екон. психологія" / Радченко Ольга Борисівна ; Нац. акад. пед. наук 

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

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-2190 А] УДК 316.482.051.62:377 

3593. Угрин О. Г. Сімейна ідентифікація як чинник психологічної готовності 

до професійної самореалізації особистості студента : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Угрин Ольга Георгіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-3010 А] УДК 316.614.5 

32 Політика 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 

3594. Крук Н. В. Інформаційна відкритість влади як принцип діяльності 

органів державної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Крук Наталя Володимирівна ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.", [Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова]. — Одеса, 2014. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2014-2649 А] 

 УДК 321:316.774 
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3595. Шадріна О. В. Латентні процеси в функціонуванні перехідних політич-

них систем: інституційний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Шадріна Ольга Володимирів-

на ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-1874 А] УДК 321.01:316.4.057.4 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

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

На ступінь кандидата 

3596. Буга Я. В. Проблеми інтеграції іммігрантів-мусульман з країн Магрибу у 

сучасне французьке суспільство : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / 

Буга Яна Валеріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2014-2577 А] 

 УДК 323.1(44)(=411.21) 

3597. Жуковська А. О. Вплив інститутів громадянського суспільства на транс-

формаційні процеси в Республіці Болгарія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-2859 А] 

 УДК 323.2:316.653](497.2) 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

3598. Горовенко Л. М. Громадська думка як чинник політичної відповідаль-

ності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Горовенко Леся Мар'янівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Луганськ, 

2014. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-2844 А] 

 УДК 323.2:316.653](477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

3599. Гаджиєва Д. В. Міжнародні чинники створення та діяльності інститутів 

політичного транзиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Гаджиєва 

Ділара Вагіфівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2466 А] 

 УДК 327.8 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

3600. Ржевська Н. Ф. Стратегічне прогнозування в системі забезпечення 

зовнішньої політики США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 
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наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / 

Ржевська Ніна Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. 

відносин. — Київ, 2014. — 42 с. — Бібліогр.: с. 36—39. — 100 пр. — [2014-2194 А]

 УДК 327(73) 

На ступінь кандидата 

3601. Габер Є. В. Регіональний вимір турецько-американських відносин в 

постбіополярний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Габер Євгенія 

Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, [Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 

100 пр. — [2014-2464 А] УДК 327.51(560:73) 

3602. Лебідь І. Г. Розвиток відносин Російської Федерації та Європейського 

Союзу у сфері міжнародної безпеки (1992—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Лебідь Ірина 

Геннадіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1919 А] 

 УДК 327(470+571):061.1ЄС]"1992/2010" 

3603. Неліна Л. П. "Лівий поворот" як чинник альтерглобалізму в державах 

Латинської Америки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Неліна Лариса 

Павлівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т 

ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-2945 А] УДК 327.3(8=134) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

3604. Папіш Н. І. Міжнародно-політичні основи функціонування українсько-

польського державного кордону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / 

Папіш Наталія Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-2704 А] УДК 327:341.222](477:438) 

3605. Трутенко А. О. Зовнішньополітичний механізм України: структурно-

функціональний вимір міжінституційної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. 

розвитку" / Трутенко Андрій Олександрович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2014. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3008 А] 

 УДК 327.82(477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

3606. Бізянов Є. Є. Моделі ефективного управління розвитком інформаційних 

систем економічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
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наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Бізянов Євген Євгенович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—38 (45 назв). — 100 пр. — [2014-3047 А] 

 УДК 330.46:004.05 

3607. Бударіна Н. О. Трансформація світового фінансового ринку в умовах 

глобальних економічних зрушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бударіна Наталя 

Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—38 (69 назв). — 100 пр. — [2014-3163 А] 

 УДК 330.142.23 

3608. Кожем'якіна С. М. Макроекомічна сутність продуктивності праці та 

регулювання процесів її зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кожем'якіна Світлана 

Миколаївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. 

розвитку і торгівлі]. — Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (46 назв). 

— 100 пр. — [2014-2641 А] УДК 330.101.541:331.101.6 

3609. Романовський О. О. Теоретико-методологічні засади інноваційного 

розвитку сфери вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Романовський Олександр 

Олексійович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (70 назв). — 

100 пр. — [2014-2430 А] УДК 330.341.1:378.014.54](477) 

На ступінь кандидата 

3610. Бєлкіна І. А. Моделювання залежності економічних показників виробничої 

діяльності гірничо-збагачувального підприємства від організації рудоподачі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, 

моделі та інформ. технології в економіці" / Бєлкіна Ірина Анатоліївна ; Східноєвроп. 

ун-т економіки і менеджменту, [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Черкаси, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1806 А] 

 УДК 330.4:622.012 

3611. Богомолов О. І. Інформаційна складова соціально-економічного розвитку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Богомолов Олег Ігоревич ; Донец. нац. ун-т 

економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Держ. ВНЗ "Донец. нац. 

техн. ун-т"]. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 

— [2014-1892 А] УДК 330.4 

3612. Боднарчук Т. Л. Вплив протекціонізму на розвиток господарства 

України (ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Боднарчук Тетяна 

Леонідівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — 

Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви) та в тексті. — 150 пр. — 

[2014-2453 А] УДК 330.828(477)"18/19" 

3613. Вакулич М. М. Управління інвестиційним кліматом в економіці України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Вакулич Марія Михайлівна ; ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т 

ім. Альфреда Нобеля". — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—18 (36 назв). — 100 пр. — [2014-2582 А] УДК 330.322.1(477) 
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3614. Гераймович В. Л. Інвестиційний процес та його вплив на економічний 

розвиток аграрного сектору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гераймович Віолета 

Леонтіївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. 

агроекол. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Житомир, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-2600 А]

 УДК 330.322:631.164 

3615. Довга Т. М. Економіко-екологічна ефективність рециклінгу твердих 

побутових відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Довга Тетяна Миколаївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2014-2372 А] 

 УДК 330.131.5:628.4.032 

3616. Дорохольський В. В. Методи прийняття інвестиційних рішень на 

валютному ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дорохольський Валерій Валерійович ; 

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

2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3175 А]

 УДК 330.322:339.727 

3617. Ільченко К. О. Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерцій-

ного банку з урахуванням гудвілу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Ільченко Ксенія Олександрівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [Нац. 

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

Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-2482 А] 

 УДК 330.46:336.713 

3618. Копитко С. Б. Економіко-математичне моделювання управління ефек-

тивністю систем захисту комп'ютерної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології 

в економіці" / Копитко Сергій Богданович ; Східноєвроп. ун-т економіки і 

менеджменту, [Ун-т банк. справи Нац. банку України]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2044 А] 

 УДК 330.47:004.056 

3619. Крикуненко Д. О. Інноваційний розвиток підприємства на засадах 

управління креативністю персоналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Крикуненко Дмитро 

Олександрович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2014. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1917 А] 

 УДК 330.341.1:005.95 

3620. Макарова І. С. Економіко-математичне моделювання розвитку інфор-

маційного суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Макарова Ірина Сергіївна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [Класич. 

приват. ун-т]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2014-2502 А] УДК 330.46:316.77](477) 

3621. Марченко О. О. Ефективне надрокористування при вилученні залишко-

вих запасів вугілля на шахті, що планується до закриття : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Марченко Олена Олексіївна ; Держ. ВНЗ "Нац. 

гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(21 назва). — 120 пр. — [2014-2927 А] УДК 330.15:622.333.013 

3622. Матковський А. В. Стратегічні орієнтири забезпечення економічної 

безпеки держави на засадах інноваційної моделі розвитку економіки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / 

Матковський Андрій Всеволодович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. 

— Полтава, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. — 

[2014-3216 А] УДК 330.341.1:351.863 

3623. Мацейко Ю. В. Оцінка інвестиційної привабливості промислового під-

приємства з урахуванням ентропії в його діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Мацейко Юлія Віталіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. 

ун-т буд-ва та архітектури]. — Луганськ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-3187 А] УДК 330.322 

3624. Мельникова Н. В. Моделі управління прямими і зворотними матеріаль-

ними потоками в логістичній системі промислового підприємства : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та 

інформ. технології в економіці" / Мельникова Надія Володимирівна ; Харків. нац. 

екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури]. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2107 А]

 УДК 330.4 

3625. Мельничук В. М. Механізм формування споживчої цінності продукції 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мельничук Віра Ми-

колаївна ; 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. — [2014-2385 А]

 УДК 330.133:655.1 

3626. Меша О. В. Інноваційні трансформації світового економічного розвитку 

в умовах глобальної конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Меша Ольга 

Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2387 А] 

 УДК 330.341.1:339.9 

3627. Мороз І. О. Моделі та інформаційні технології моніторингу соціально-

економічного розвитку регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Мороз Ірина Олегівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-2940 А] УДК 330.47 

3628. Мурава-Середа А. В. Регулювання інноваційного розвитку економіки 

країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мурава-Середа Ауріка Вікторівна ; Таврійс. нац. 

ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1927 А] 

 УДК 330.341.1:338.246](477) 
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3629. Мусійовська О. Б. Економічне оцінювання та управління інноваційною 

сприйнятливістю машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Мусійовська Оксана Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 

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

[2014-3093 А] УДК 330.341.1:621 

3630. Никитенко О. К. Моделювання видобутку знань для прогнозування 

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

08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Никитенко 

Олексій Костянтинович ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [Нац. 

металург. акад. України]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-2688 А] УДК 330.45:519.876.5]:336.76 

3631. Ніколенко Т. І. Інноваційно-інвестиційний розвиток країн світового 

господарства в умовах інтернаціоналізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ніколенко 

Тамара Іванівна ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (42 назви). — 100 пр. — [2014-3193 А] 

 УДК 330.322:339.9 

3632. Сахарська О. А. Макроекономічний аналіз безробіття в неусталених 

господарських системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Сахарська Ольга Анатоліївна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 1 20 пр. — [2014-1935 А] 

 УДК 330.101.54:331.56 

3633. Скрильник А. С. Формування механізму управління інвестиційними 

ресурсами на підприємствах малого та середнього бізнесу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Скрильник Андрій Сергійович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 

2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1937 А]

 УДК 330.332.5:334 

3634. Смаглюк А. А. Структурні перетворення національної економіки в 

напрямку підвищення її конкурентоспроможності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Смаглюк Анна Андріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2739 А] 

 УДК 330.341 

3635. Ткаченко Н. О. Екстерналії освітньої сфери в сучасних економічних 

системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Ткаченко Наталія Олександрівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-2440 А] УДК 330.101 

3636. Труш І. Є. Державне регулювання макроекономічних процесів на основі 

грошово-кредитного механізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Труш Іванна Євгенівна ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в 

України]. — Ужгород, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-3118 А] УДК 330.101.541:336.7](477) 
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3637. Чепурний О. В. Соціальна безпека в системі пріоритетів економічного 

розвитку держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Чепурний Олег Вікторович ; Полтав. нац. 

техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2014-3230 А] 

 УДК 330.34:316.42-049.5](477) 

3638. Червиць І. В. Чинники формування конкурентного ринкового середо-

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

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Червиць Ірина Вадимівна ; Держ. 

установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв) та в тексті. — 150 пр. — [2014-2554 А] 

 УДК 330.341.057.7(477) 

3639. Шаповалова В. О. Прогнозування динаміки ціни на нерухоме майно з 

урахуванням гіпотези когерентного ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 

економіці" / Шаповалова Вікторія Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

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

— Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2014-3027 А] 

 УДК 330.4:338.516.22 

3640. Шпак Г. М. Еколого-економічне обґрунтування запровадження органіч-

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

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / 

Шпак Галина Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 

природокористування, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-2796 А]

 УДК 330.15:332.3-035 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 

3641. Дороніна О. А. Стратегія антикризової кадрової політики в системі 

забезпечення гідної праці в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 

Дороніна Ольга Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 32—38. — 100 пр. — [2014-3207 А] УДК 331.108.02(477) 

На ступінь кандидата 

3642. Антохова О. Ю. Трансформаційні зміни на регіональному ринку праці в 

умовах модернізації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Антохова Ольга Юріївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2014-3042 А] УДК 331.5(477) 

3643. Волошин О. П. Підготовка та державне координування відтворення 

кадрів в системі "освіта — виробничо-господарська діяльність" : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Волошин Орися Павлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. 

— 29 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—26 (41 назва). — 100 пр. — 

[2014-3168 А] УДК 331.108:378 
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3644. Гвоздович Ю. О. Формування та використання інноваційного 

потенціалу молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Юлія Орестівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Ін-т регіон. дослідж. НАН України]. — 

Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-1961 А] УДК 331.101.62-053.6:330.341.1(477) 

3645. Забута Н. В. Зайнятість населення як фактор забезпечення економічної 

безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Забута Нані Вікторівна ; Нац. ін-т стратег. 

дослідж. — Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — 

[2014-2009 А] УДК 331.5:338.2 

3646. Звонар Й. П. Регіональні механізми підвищення конкурентоспромож-

ності соціально-трудового потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 

Звонар Йолана Петрівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [ДВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2014-2480 А] УДК 331.522.4 

3647. Малихіна О. М. Формування системної мотивації людського капіталу 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Малихіна Оксана Михайлівна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2922 А] УДК 331.101.38:69 

3648. Медведєв В. С. Реформування системи оплати праці виробничого 

персоналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Медведєв Віктор 

Сергійович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Ін-т регіон. дослідж. НАН 

України]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2014-2932 А] УДК 331.23:331.103.34 

3649. Ратушенко О. І. Соціально-економічні механізми управління та 

розвитку трудового потенціалу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ратушенко Ольга 

Ігорівна ; Акад. муніцип. упр., [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. 

— Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв) та в тексті. — 

100 пр. — [2014-1777 А] УДК 331.522.4(477) 

3650. Сидоров О. В. Нормалізація аероіонного складу повітря в офісних 

приміщеннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 

"Охорона праці" / Сидоров Олександр Володимирович ; Держ. служба гірн. нагляду 

та пром. безпеки України, НАН України, — [та ін.]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-2220 А] 

 УДК 331.453:613.155 

3651. Скриньковський Р. М. Освітньо-фаховий потенціал персоналу як 

фактор впливу на інвестиційну привабливість підприємства : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка 

праці, соц. економіка і політика" / Скриньковський Руслан Миколайович ; Приват. 

ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 та в тексті. — 100 пр. — [2014-2539 А] 

 УДК 331.522.4:005.336]:658.152 
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3652. Сольона О. Я. Прогнозування, моніторинг і попередження виникнення 

джерел загоряння горючого матеріалу в електрифікованих приміщеннях : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / 

Сольона Оксана Ярославівна ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2014. 

— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — [2014-3115 А] 

 УДК 331.458+614.841.33 

3653. Ткаченко О. А. Удосконалення системи мотивації праці в умовах 

інноваційного розвитку економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 

Ткаченко Олена Анатоліївна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2014-1789 А] 

 УДК 331.101.3:330.341.1 

3654. Толкунов І. О. Обґрунтування параметрів засобів іонізації повітря для 

нормалізації умов праці в приміщеннях спеціального призначення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Толкунов 

Ігор Олександрович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2754 А]

 УДК 331.453:628.518 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

3655. Дармограй В. І. Стратегічні пріоритети ринкової трансформації регіо-

нальних господарських систем України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Дармограй 

Володимир Іванович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (52 назви). — 100 пр. — [2014-1992 А] 

 УДК 332.12.012.23(477) 

3656. Зибарева О. В. Девіантна соціалізація економіки регіонів України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 

продукт. сил і регіон. економіка" / Зибарева Оксана Василівна ; Черкас. держ. технол. 

ун-т. — Черкаси, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (63 назви). — 

100 пр. — [2014-2865 А] УДК 332.12:316.334.2](477) 

3657. Потапенко В. Г. Трансформація системи природокористування України 

на засадах "зеленої" економіки: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористу-

вання та охорони навколиш. середовища" / Потапенко Вячеслав Георгійович ; Сум. 

держ. ун-т, [Міжнар. наук.-техн. ун-т. ім. акад. Ю. Бугая]. — Суми, 2014. — 39 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36. — 100 пр. — [2014-2718 А] 

 УДК 332.142.6(477) 

3658. Чепурда Л. М. Теоретико-методологічні засади розвитку сфери послуг: 

регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Чепурда Лариса 

Михайлівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Донецьк, 2014. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (52 назви). — 100 пр. — [2014-2274 А] 

 УДК 332.122 
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На ступінь кандидата 

3659. Вірченко О. В. Формування та розвиток ринку землі в умовах 

економічної модернізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Вірченко Олександр 

Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2369 А] 

 УДК 332.72:332.2 

3660. Гнедіна К. В. Формування стратегії розвитку муніципальної транспорт-

ної системи середніх міст в умовах прискореної урбанізації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і 

регіон. економіка" / Гнедіна Катерина Володимирівна ; Черкас. держ. технол. ун-т, 

[Чернігів. нац. технол. ун-т]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-2839 А] УДК 332.145:656](1-21) 

3661. Готько Н. М. Функціонування сільських територій в системі національ-

ної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Готько Наталія Михайлівна ; Держ. ВНЗ 

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

(15 назв). — 100 пр. — [2014-3125 А] УДК 332.122:338.43 

3662. Греськів О. Б. Конструктивно-географічні засади оцінки земель заповід-

ного природокористування обласного регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструкт. географія і раціон. вико-

ристання природ. ресурсів" / Греськів Олена Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3060 А] 

 УДК 332.64:502.211](477.84) 

3663. Карпенко І. В. Фінансове забезпечення екологоорієнтованого розвитку 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Карпенко 

Інна Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2014-2633 А] УДК 332.142.6:336.1 

3664. Кірєєва Е. А. Управління регіональною продовольчою безпекою в 

умовах кризових явищ економік світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кірєєва Елеонора 

Андріївна ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2638 А]

 УДК 332.14:338.439:339.9 

3665. Книш Я. В. Оцінка економічної ефективності розвитку економіки 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Книш Яна Вадимівна ; Держ. ВНЗ 

"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", [Класич. приват. ун-т]. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 

— [2014-2031 А] УДК 332.146-047.44 

3666. Козлов В. С. Формування конкурентоспроможності регіону за рахунок 

удосконалення використання транспортного потенціалу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. 

економіка" / Козлов Владислав Сергійович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2014-2642 А] 

 УДК 332.14:338.47 
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3667. Комарницька Г. О. Регулювання урбанізаційних процесів в регіоні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 

продукт. сил і регіон. економіка" / Комарницька Ганна Омелянівна ; Черкас. держ. 

технол. ун-т, [Ін-т регіон. дослідж. НАН України]. — Черкаси, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2014-2882 А]

 УДК 332.132:911.375 

3668. Лисенко І. В. Формування механізму модернізації продуктивних сил 

проблемних регіонів на основі кластерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Лисенко Ірина Володимирівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем 

розвитку, [Чернігів. нац. технол. ун-т]. — Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-2359 А] 

 УДК 332.14:334.758 

3669. Майдукова С. С. Трансформування механізмів управління мінерально-

енергетичними ресурсами вугільної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Майдукова Світлана Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Нац. 

гірн. ун-т", [Донец. н.-д. вугіл. ін-т]. — Дніпропетровськ, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 120 пр. — [2014-2093 А] 

 УДК 332.334.4:622 

3670. Мартінович В. Г. Інформаційний потенціал як пріоритетний ресурс 

економічного та соціального розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Мартінович Віктор Геннадійович ; Донец. держ. ун-т упр., [Держ. ВНЗ "Донец. ін-т 

залізн. трансп. Укр. держ. акад. залізн. трансп."]. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2421 А] 

 УДК 332.142.4:005.336.4 

3671. Недашківська Т. М. Формування та оцінка обмежень і обтяжень у 

сільськогосподарському землекористуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 

навколиш. середовища" / Недашківська Тетяна Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України Кабінету Міністрів України]. — Київ, 2014. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2686 А] 

 УДК 332.25/.26:63 

3672. Нечитайло У. П. Іноземний капітал у формуванні інвестиційного потен-

ціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Нечитайло Уляна Павлівна ; Чернігів. 

нац. технол. ун-т, [Ужгород. нац. ун-т]. — Чернігів, 2014. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2946 А] 

 УДК 332.146:330.322 

3673. Поленкова М. В. Сільський розвиток як базовий чинник подолання 

депресивності сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Поленкова 

Марина Володимирівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2014. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1854 А] 

 УДК 332.145:332.364 
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3674. Проскуркіна В. Є. Регіональна кластерна політика розвитку трубної 

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

[спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Проскуркіна Вікторія 

Євгенівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2014-2186 А] УДК 332.14:338.45:669 

3675. Серьогіна Д. О. Організаційно-економічний механізм регулювання міського 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец. ] 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Серьогіна Дар'я Олександрівна ; Харків. 

нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-3112 А] 

 УДК 332.12(477-21) 

3676. Сичова О. Д. Організаційно-економічні засади ефективного землеко-

ристування сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Сичова Ольга Дмитрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. 

нац. агроекол. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — 

Житомир, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2536 А]

 УДК 332.364:631.11 

3677. Строкань О. А. Регулювання регіонального розвитку на засадах 

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Строкань Ольга 

Анатоліївна ; Донец. держ. ун-т упр., [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Донецьк, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-2237 А] 

 УДК 332.143:004 

3678. Хомутенко О. В. Економічна інформація конфліктних ситуацій як засіб 

регулювання управлінської діяльності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

економіка" / Хомутенко Олексій Васильович ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19. — 100 пр. — [2014-2776 А] УДК 332.14:005.334.2 

3679. Христенко О. В. Регіональні механізми стимулювання розвитку 

інноваційної інфраструктури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Христенко Олена 

Володимирівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 140 пр. — [2014-2264 А] 

 УДК 332.12:330.341.1 

3680. Черник Ю. Ф. Інтегровані інформативні інструменти регіонального 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Черник Юрій Федорович ; Черкас. 

держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2014-3146 А] УДК 332.146.2 

3681. Щетина М. А. Розвиток земельних відносин в сільськогосподарському 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Щетина Марина Анатоліївна ; М-во 

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

садівництва]. — Миколаїв, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2014-3239 А] УДК 332.2:338.43 
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334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

3682. Орлова В. О. Методологія розвитку малого бізнесу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 

нац. госп-вом" / Орлова Валентина Олександрівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (65 назв). — 140 пр. — [2014-2424 А] 

 УДК 334.722.012.61-022.51(477) 

На ступінь кандидата 

3683. Батюк Г. В. Діяльність малих форм господарювання на ринку зерна : 

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

та упр. підприємствами" / Батюк Ганна Володимирівна ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — [2014-2449 А] 

 УДК 334.012.61-022.51:[339.13:633.1 

3684. Бульба С. А. Економічні засади формування та функціонування 

підприємницьких мереж у торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бульба Сергій 

Андрійович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. 

— Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-2578 А] УДК 334.72:658.15 

3685. Карпова Т. С. Малий бізнес у розвитку соціальної сфери : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія 

екон. думки" / Карпова Тетяна Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-3075 А] 

 УДК 334:364 

3686. Радулов Д. Д. Оцінка впливу зовнішніх факторів на рівень конкуренто-

спроможності промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Радулов 

Дмитро Дмитрович ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—22. — 100 пр. — [2014-2530 А] 

 УДК 334.716:339.137.2 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

3687. Веріга Г. В. Механізми регулювання валютного ринку України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Веріга Ганна Володимирівна ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. 

банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2014. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—35 (49 назв). — 120 пр. — [2014-2587 А] УДК 336.74:336.76](477) 

3688. Паєнтко Т. В. Фіскальне регулювання фінансових потоків в інститу-

ціональній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Паєнтко Тетяна Василівна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 32 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 24—30 (60 назв). — 100 пр. — [2014-2156 А] 

 УДК 336.15:330.837 
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3689. Проскура К. П. Ефективність податкового адміністрування в умовах 

посткризового розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Проскура Катерина Петрівна ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т". — Київ, 2014. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (44 назви). — 

120 пр. — [2014-2723 А] УДК 336.22-044.57 

На ступінь кандидата 

3690. Безродна О. С. Оцінювання фінансової діяльності банку та розроблення 

його стратегії на основі збалансованої системи показників : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Безродна 

Олена Сергіївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-1805 А] 

 УДК 336.71.021.8 

3691. Бричко М. М. Оцінювання ефективності управління діяльністю банків в 

системі фінансових відносин їх стейкхолдерів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бричко Марина 

Михайлівна ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку 

України". — Суми, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-2824 А] УДК 336.71.021:005.915-051 

3692. Вареник В. А. Управління капіталоутворенням в банківській системі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Вареник Віктор Анатолійович ; Нац. банк України, Держ. 

ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", [Львів. комерц. акад. 

Укоопспілки]. — Суми, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2014-1897 А] УДК 336.71:330.142.22](477) 

3693. Ватченко Б. С. Грошова оцінка майнового потенціалу регіону з метою 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ватченко Борис Сергійович ; Львів. держ. 

фінанс. акад., [Дніпропетров. держ. фінанс. акад.]. — Львів, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1811 А] 

 УДК 336.221:657.922 

3694. Ведернікова С. В. Механізм фінансово-кредитної взаємодії банків та 

підприємств на засадах маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ведернікова Світлана 

Василівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [ВНЗ "Нац. акад. упр."]. — 

Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2014-2586 А] УДК 334.716:336.717.061 

3695. Венгер Т. А. Соціально-економічні передумови та наслідки боргової 

залежності держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Венгер Тарас Анатолійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-2368 А] УДК 336.27 

3696. Воробець Т. І. Оцінювання стійкості функціонування фондового ринку 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Воробець Тарас Іванович ; Харків. нац. екон. ун-т 

ім. Семена Кузнеця, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Харків, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2014-2592 А] 

 УДК 005.336:336.76(477) 
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3697. Дем'янчук І. А. Фіскальна політика в умовах турбулентності економіки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Дем'янчук Ірина Андріївна ; Держ. прикордон. служба України, 

Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 130 пр. — [2014-2612 А] 

 УДК 336.22 

3698. Денисенко Д. Є. Оподаткування факторів виробництва у забезпеченні 

конкурентоспроможності товаровиробників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Денисенко Денис 

Євгенович ; Приват ВНЗ "Європ. ун-т", [ПВНЗ "Київ. екон. ін-т менеджменту"]. — 

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

120 пр. — [2014-2613 А] УДК 336.226 

3699. Золковер А. О. Державне регулювання розвитку інститутів спільного 

інвестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Золковер Андрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т 

технологій та дизайну. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-3070 А] УДК 336.763.025.12 

3700. Ковалів І. З. Вдосконалення пенсійного забезпечення населення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Ковалів Ірина Зіновіївна ; Львів. держ. фінанс. акад., [Львів. нац. 

аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Львів, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 120 пр. — [2014-1835 А] 

 УДК 336:331.25 

3701. Костіна Н. М. Регіональна фіскальна політика в Україні: теорія і 

практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Костіна Наталія Миколаївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, 

[Херсон. нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(33 назви). — 130 пр. — [2014-2049 А] УДК 336.14:352](477) 

3702. Коцюрубенко Г. М. Фінансові ресурси домогосподарств України: 

формування, розподіл та використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Коцюрубенко Ганна 

Миколаївна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-2052 А] УДК 336:330.567(477) 

3703. Крисоватий І. А. Податкове регулювання інноваційних процесів в 

Україні: стан та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Крисоватий Ігор Андрійович ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2061 А]

 УДК 336.221.22:330.341.1](477) 

3704. Миколишин М. М. Механізм емісійної діяльності банків України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Миколишин Марта Михайлівна ; НАН України, Ін-т регіон. 

дослідж., [Ун-т банк. справи Нац. банку України]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-3188 А] 

 УДК 336.71:336.76](477) 

3705. Нанавов А. С. Детермінанти стійкості та адаптивності фінансової системи 

Великобританії за умов глобальних структурних трансформацій : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Нанавов Антон Семенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв) та в 

тексті. — 100 пр. — [2014-2132 А] УДК 336.76(410) 

3706. Новицька О. В. Фінансування природоохоронної діяльності в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Новицька Олена Валеріївна ; Держ. податк. служба України, Нац. 

ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2014-3097 А] 

 УДК 336.502](477) 

3707. Овсянникова Я. О. Фінансування проектів публічно-приватного парт-

нерства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Овсянникова Яна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

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

(22 назви). — 100 пр. — [2014-2139 А] УДК 336.58:334.7 

3708. Озерчук О. В. Державна фінансова політика регулювання інвестиційної 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Озерчук Оксана Вікторівна ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т". — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 120 пр. — [2014-2693 А] 

 УДК 336.025.12:330.322](477) 

3709. Прийдун Л. М. Управління кредитним ризиком банку і ефективність 

банківської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Прийдун Любов Мирославівна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 

(36 назв). — 130 пр. — [2014-2183 А] 

 УДК 336.774.3 

3710. Радова Н. В. Фінансове забезпечення процесів злиття і поглинання 

банківських установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Радова Наталія Володимирівна ; Одес. нац. 

екон. ун-т. — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 

— 100 пр. — [2014-2529 А] УДК 336.71-045.62 

3711. Рижкова Г. В. Розвиток банківського кредитування енергоефективних 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Рижкова Ганна Володимирівна ; Держ. 

податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 

обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 130 пр. — 

[2014-2726 А] УДК 336.774(477) 

3712. Сотніченко О. А. Непрямі податки в системі регулювання товарообо-

роту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Сотніченко Олена Антонівна ; Нац. акад. аграр. наук, 

Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (31 назва). — 130 пр. — [2014-2994 А] 

 УДК 336.226:339.142 

3713. Ставерська Т. О. Фінансове прогнозування і планування прибутку 

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

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ставерська Тетяна Олександрівна ; 
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Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Харків. 

держ. ун-т харчування та торгівлі]. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2014-3116 А] УДК 336.144 

3714. Стащук Д. М. Рейтингування банків у системі прийняття фінансово-

інвестиційних рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Стащук Дмитро Михайлович ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2437 А] 

 УДК 336.711:330.322 

3715. Тарануха І. Ю. Управління проблемними кредитами банків в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Тарануха Інна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2014-2544 А] УДК 336.717.061(477) 

3716. Ткач К. М. Становлення та розвиток системи міжбюджетних транс-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ткач Ксенія Михайлівна ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 

130 пр. — [2014-2752 А] УДК 336.14(477) 

3717. Унинець О. М. Розвиток форм та методів банківського кредитування 

підприємницької діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Унинець Олександр Мико-

лайович ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 

100 пр. — [2014-3119 А] УДК 336.77:338.24](477) 

3718. Фридель В. І. Банки на ринку лізингових послуг України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Фридель Володимир Ігорович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2014-2259 А] 

 УДК 336.717:339.187.7](477) 

3719. Чирак І. М. Монетарна політика за умов фінансової нестабільності : (на 

прикладі України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Чирак Ірина Миколаївна ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). 

— 150 пр. — [2014-2555 А] УДК 336.74.02(477) 

3720. Шулюк Б. С. Бюджетування видатків сфери соціально-культурних 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шулюк Богдана Степанівна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(27 назв). — 130 пр. — [2014-2316 А] 

 УДК 336.146:364.4 

3721. Щербатих Д. В. Антикризовий механізм фінансового менеджменту 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Щербатих Денис Володимирович ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

120 пр. — [2014-3039 А] УДК 336.658.15 
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338 Економічне становище. Економічна політика.  

Управління та планування в економіці. Виробництво.  

Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

3722. Жарінова А. Г. Механізм управління інтелектуальним капіталом на 

етапі становлення економіки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Жарінова Алла 

Георгіївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2014. — 41 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (33 назви). — 100 пр. — [2014-1905 А] 

 УДК 338.46 

3723. Кичко І. І. Методологічні засади державного регулювання особистих 

потреб як основа структурних змін в економіці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кичко 

Ірина Іванівна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України, [Чернігів. 

нац. технол. ун-т]. — Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (80 назв). 

— 100 пр. — [2014-2027 А] 

 УДК 338.24.025.12 

3724. Корчинська О. А. Організаційно-економічне регулювання розширеного 

відтворення родючості ґрунтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Корчинська Олена 

Антонівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". 

— Київ, 2014. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—34 (77 назв). — 150 пр. — 

[2014-2644 А] УДК 338.43:631.452 

3725. Петрушенко М. М. Методологія прогнозування та державного регулю-

вання еколого-економічних протиріч розвитку національної економіки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 

нац. госп-вом" / Петрушенко Микола Миколайович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. 

ун-т", [Сум. держ. ун-т]. — Донецьк, 2014. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—34 (55 назв). — 100 пр. — [2014-1930 А] 

 УДК 338.27:338.343.4 

3726. Чорна Н. П. Інноваційний розвиток сфери виробництва продуктів 

харчування в умовах імперативу продовольчої безпеки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Чорна Неля Петрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. 

нац. аграр. ун-т, [Ін-т регіон. дослідж. НАН України]. — Миколаїв, 2014. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38. — 100 пр. — [2014-3233 А] 

 УДК 338.439:330.341.1 

На ступінь кандидата 

3727. Адаменко С. В. Розвиток паливно-енергетичного комплексу України : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Адаменко Сергій Валерійович ; Класич. приват. ун-т. — 

Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-2562 А] УДК 338.45.01 

3728. Бехтер Л. А. Управління економічною безпекою сільськогосподарських 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Бехтер Лілія Анатоліївна ; М-во аграр. 
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політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-3046 А] УДК 338.23:631.15 

3729. Бортник Л. В. Організаційні та економічні засади забезпечення конку-

рентоспроможності підприємств готельного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Бортник Людмила Василівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2575 А] 

 УДК 338.439:640.412:339.137.2 

3730. Брайковська А. М. Забезпечення конкурентоспроможності оператор-

ських компаній на ринку залізнично-морських вантажних перевезень : автореф. дис. 

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

підприємствами" / Брайковська Анна Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 

трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Держ. екон.-технол. ун-т трансп.]. — Дніпропет-

ровськ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — 

[2014-2331 А] УДК 338.47:656.078.8 

3731. Величко К. Ю. Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм 

інтеграції будівельних підприємств в процесі реорганізації : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємства-

ми" / Величко Катерина Юріївна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 

— Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (27 назв). — 

100 пр. — [2014-3165 А] 

 УДК 338.242:69 

3732. Воронич К. М. Формування і розвиток підприємницького потенціалу 

малих форм господарювання у сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Воронич Кристина Мирославівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2594 А]

 УДК 338.43:631.1 

3733. Гаврилюк І. І. Підвищення ефективності виробництва продукції скотарства : 

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

та упр. підприємствами" / Гаврилюк Іванна Іванівна ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2014-2465 А] 

 УДК 338.439.4:637 

3734. Дубєй Ю. В. Відтворення і оптимізація структури оборотних активів 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дубєй Юлія Володи-

мирівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2014-2615 А] 

 УДК 338.45:621 

3735. Жовтяк Г. А. Транспортна інфраструктура в забезпеченні інтеграційних 

зв'язків соціально-економічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Жовтяк Ганна Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — 

Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-3068 А] УДК 338.47:332.146.2 
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3736. Кіц М. В. Вдосконалення механізму державної підтримки сільськогоспо-

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

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кіц Мирослава Вікторівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 120 пр. — [2014-2348 А] 

 УДК 338.246.027:631.1 

3737. Коваленко Т. О. Забезпечення ефективного використання енергетичного 

потенціалу Запорізького регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Коваленко Тетяна 

Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2014. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2375 А] 

 УДК 338.45:620.9 

3738. Ляховська О. С. Культура сервісу в круїзному туризмі : автореф. дис. на 

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

культури" / Ляховська Ольга Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. — Київ, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. 

— [2014-3085 А] УДК 338.486 

3739. Мамчур В. А. Формування і розвиток інституцій аграрного ринку : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Мамчур Володимир Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 130 пр. — [2014-2923 А] 

 УДК 338.516.4:338.432 

3740. Материнська О. А. Розвиток та ефективність виробництва зерна 

сільськогосподарськими підприємствами в умовах ринкових трансформацій : 

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

та упр. підприємствами" / Материнська Ольга Андріївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Нац. наук. центр "Ін-т 

землеробства НААН України"]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 150 пр. — [2014-2670 А] 

 УДК 338.439.4:633.1:631.1 

3741. Мусаєв Е. К. Формування механізму управління інноваційним розвитком 

АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мусаєв Ервін Кязімович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. 

нац. ун-т", [Республік. ВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т" МОН Автономної Республіки 

Крим]. — Ужгород, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2014-2423 А] 

 УДК 338.436:330.341.1 

3742. Никифорова Ю. В. Вибір напрямів розвитку промислового підприємства в 

умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Никифорова Юлія Вікторівна ; 

Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 120 пр. — [2014-2689 А] 

 УДК 338.45:005.21 

3743. Почечун О. І. Система економічної безпеки транспортної складової 

комплексного туристичного продукту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Почечун Олена 
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Ігорівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Херсон, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (28 назв). — 110 пр. — [2014-3196 А] 

 УДК 338.471.48 

3744. Романовська Н. Ю. Науково-методичні основи управління державним 

корпоративним сектором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Романовська Наталія Юріївна ; 

М-во екон. розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1857 А] 

 УДК 338.24 

3745. Слободяник А. М. Функціонування та економічний розвиток підприємств з 

виробництва олійних культур та продуктів їх переробки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємства-

ми" / Слободяник Анна Миколаївна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Житомир, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2434 А]

 УДК 338.439:633.85 

3746. Соловій С. Б. Стратегія розвитку фінансової інфраструктури аграрного 

виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Соловій Сергій Богданович ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). 

— 100 пр. — [2014-2229 А] УДК 338.434 

3747. Столяренко О. В. Організаційно-економічний механізм підвищення 

ефективності функціонування підприємств санаторно-курортного комплексу : 

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

та упр. підприємствами" / Столяренко Олена Володимирівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, 

[РВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Респ. 

Крим]. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2014-2294 А] УДК 338.486:615.834 

3748. Терещенко І. О. Формування конкурентних стратегій з виробництва і 

переробки молока на підприємствах АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Терещенко 

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

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1869 А] 

 УДК 338.439.4:637.1 

3749. Топільницька Я. О. Управління інтелектуальним капіталом акціонерних 

товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Топільницька Ярина Орестівна ; Львів. держ. 

фінанс. акад. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-3006 А] УДК 338.242:334 

3750. Чудовська В. А. Еколого-економічні засади розвитку виробництва 

органічної сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 

навколиш. середовища" / Чудовська Вікторія Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-2784 А] 

 УДК 338.43:631.147 
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3751. Якубенко Ю. Л. Організаційно-економічне забезпечення конкуренто-

спроможного розвитку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємства-

ми" / Якубенко Юлія Леонідівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Біла Церква 

(Київ. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-2240 А] УДК 338.43:631.11 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

3752. Ольшанська О. В. Методологія аналізу та регулювання агросоціальної 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ольшанська Олександра 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(39 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2014-1929 А] УДК 338.436(477) 

3753. Проноза П. В. Теоретичні аспекти розпізнавання патологічних кризових 

процесів у реальному секторі економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Проноза 

Павло Володимирович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — 

Харків, 2014. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (34 назви). — 100 пр. — 

[2014-2722 А] УДК 338.124.4(477) 

На ступінь кандидата 

3754. Богославець О. Г. Стратегія розвитку рекреаційного комплексу України 

в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Богославець Оксана Григорівна ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2014-1893 А] УДК 338.486(477) 

3755. Гладинець Н. Ю. Активізація та регулювання інноваційної діяльності 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гладинець Наталія Юріївна ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2014-2467 А] 

 УДК 338.45:330.341.1](477) 

3756. Глушко А. Д. Науково-методичні основи реалізації державної регу-

ляторної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Глушко Аліна Дмитрівна ; 

Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 140 пр. — [2014-1816 А] 

 УДК 338.24:001.891](477) 

3757. Кобзєв І. С. Ефективність раціонального використання та відтворення 

природного ресурсного потенціалу аграрної сфери України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец. ] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Кобзєв Ігор Сергійович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", [Нац. наук. 

центр "Ін-т аграр. економіки" Нац. акад. аграр. наук України]. — Кривий Ріг 

(Дніпропетров. обл.), 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 та в тексті. — 100 пр. 

— [2014-3212 А] УДК 338.43.012.8(477) 
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3758. Колосінська М. І. Формування та розвиток конкурентоспроможної 

туристичної сфери України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Колосінська Мар'яна 

Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-2414 А] 

 УДК 338.486(477) 

3759. Литвин Н. Ю. Державне регулювання організаційно-фінансової 

підтримки зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Литвин Наталія Юріївна ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2014. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 150 пр. — [2014-2082 А] 

 УДК 338.246.027:339.9.012](477) 

3760. Лінтур І. В. Регулювання інвестиційної діяльності в трансформаційній 

економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лінтур Інна Володимирівна ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в 

України]. — Ужгород, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-2085 А] УДК 338.246.025.12:330.322](477) 

3761. Луцков В. О. Структурна політика як чинник економічного зростання 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Луцков Віталій Олегович ; Держ. установа "Ін-т 

економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2014-3084 А] 

 УДК 338.2:330.35](477) 

3762. Пархоменко Л. М. Функціонування та розвиток ринку цукру в Україні : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Пархоменко Людмила Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 150 пр. — [2014-2162 А] 

 УДК 338.439.5:664.1](477) 

3763. Ратошнюк С. М. Інституційне забезпечення економічної безпеки 

держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.01 

"Екон. безпека держави" / Ратошнюк Світлана Михайлівна ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3108 А] УДК 338.24(477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

3764. Сало І. А. Економічні засади функціонування та розвитку ринку плодів в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сало Інна Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 39 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 33—36 (52 назви). — 150 пр. — [2014-3137 А] 

 УДК 339.13.021:634.1.076](477) 
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На ступінь кандидата 

3765. Бойко О. О. Формування та розвиток ринку сої в Україні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Бойко Олена Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 130 пр. — [2014-2817 А] 

 УДК 339.13.012:633.34](477) 

3766. Гладій Х. Г. Формування стратегії диференціації бренду кондитерських 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гладій Христина Григорівна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 150 пр. — [2014-1967 А] УДК 339.138:664.68 

3767. Діденко С. В. Удосконалення маркетингової діяльності підприємств 

яєчного птахівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Діденко Сергій Володими-

рович ; М-во аграр політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. 

— Біла Церква (Київ. обл.), 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). 

— 100 пр. — [2014-3206 А] УДК 339.138:636.5.034 

3768. Кравчук О. О. Еколого-економічні аспекти розвитку ринку енергетич-

них культур для виробництва біопалива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 

навколиш. середовища" / Кравчук Ольга Олегівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2647 А] 

 УДК 339.13:662.6/.9:633 

3769. Кудирко О. В. Маркетинг дослідницьких організацій : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Кудирко Ольга Василівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-2893 А] 

 УДК 339.138:061.2-027.563 

3770. Магас Н. В. Фінансово-економічний механізм забезпечення конкуренто-

спроможності роздрібного торговельного підприємства : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Магас Наталія Василівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Львів. комерц. акад. 

Центр. спілки спожив. т-в України]. — Ужгород, 2014. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2014-3086 А] 

 УДК 339.137.2:658.5 

3771. Мисько Н. В. Розробка організаційно-економічного механізму забезпе-

чення конкурентоспроможності промислової продукції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Мисько Наталя Василівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2673 А]

 УДК 339.137.2:658.62 

3772. Мудра І. М. Маркетингові стратегії сучасних громадсько-політичних 

газет України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. кому-

нікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Мудра Ірина Мико-
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лаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. 

— [2014-1926 А] УДК 339.138:070](477) 

3773. Одосій О. В. Регулювання агропродовольчого ринку в умовах 

формування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом : автореф. 

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

нац. госп-вом" / Одосій Олександр Васильович ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Львів. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України Кабінету Міністрів України]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2141 А] 

 УДК 339.13:338.43](477+4) 

3774. Филюк В. В. Концентрація ринків та її регулювання в умовах 

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

08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Филюк Василина Василівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 120 пр. — [2014-2770 А] 

 УДК 339.13.025.12 

3775. Хоменко О. М. Маркетингове забезпечення діяльності аграрних ВНЗ на 

ринку освітніх послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Хоменко Олег Миколайович ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла 

Церква (Київ. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2014-2263 А] 

 УДК 339.138:[378.014.54:63 

3776. Чикусова М. Ю. Формування брендів торговельних посередників на 

ринку легкових автомобілів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чикусова Марина 

Юріївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (21 назва). — 100 пр. — [2014-2781 А] 

 УДК 339.178:629.33]:659.126](477) 

3777. Яворська К. Ю. Стратегічне маркетингове управління портфелем 

бізнесів підприємств на ринку комп'ютерної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Яворська Катерина Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2014-1948 А] УДК 339.138:004.3 

339.3 Внутрішня торгівля 

На ступінь кандидата 

3778. Марков Б. М. Антимонопольне регулювання в сфері роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Марков Борис 

Михайлович ; ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля". — Дніпропетровськ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2926 А]

 УДК 339.37:339.166.8]:346.546(477) 

3779. Шостак Р. С. Ефективність розвитку торговельних мереж в системі 

національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шостак Руслан Станіславо-

вич ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2314 А] 

 УДК 339.372.8(477) 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

3780. Бірюк О. С. Формування стратегії експортоорієнтованої компанії в 

глобальному бізнесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бірюк Олександр Сергійо-

вич ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2812 А] 

 УДК 339.564:005.21]:339.9 

3781. Войтов С. Г. Трансформація митно-тарифного регулювання України в 

умовах інтернаціоналізації національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Войтов Сергій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т світ. 

економіки і міжнар. відносин НАН України]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2014-2370 А] 

 УДК 339.543(477) 

3782. Деделюк К. Ю. Георегіональні виміри розвитку сфери послуг з транзиту 

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

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Деделюк Катерина Юріївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2014-1995 А] УДК 339.565:665.6/.7:338.46](477) 

3783. Клочкова О. В. Трансформація світового ринку продукції легкої 

промисловості в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Клочкова 

Оксана Валеріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3177 А] 

 УДК 339.5:676/677 

3784. Мариніна С. В. Інтеграційні процеси як фактор росту міжнародної 

торгівлі на євразійському континенті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мариніна 

Світлана Валеріївна ; Маріупол. держ. ун-т, [Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин 

НАН України]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (22 назви). — 100 пр. — [2014-3185 А] 

 УДК 339.56:339.924 

3785. Шестакова О. А. Управління розвитком експортного потенціалу 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шестакова Олена 

Андріївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2790 А] 

 УДК 339.564.05:334.716 

3786. Ярчук Т. М. Реалізація зовнішньоторговельних інтересів України на 

світовому ринку цукру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ярчук Тетяна Миколаївна ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3158 А] 

 УДК 339.564:664.1](477) 

339.9 Міжнародна економіка загалом.  

Міжнародні економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна  
політика. Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

3787. Медведкіна Є. О. Імперативи розвитку світової фінансової системи в 

умовах глобальної трансформаційної невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Медведкіна Євгенія Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 43 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—42 (100 назв). — 100 пр. — [2014-2382 А] 

 УДК 339.9 

На ступінь кандидата 

3788. Головко А. Я. Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах 

трансформації світового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Головко Анна 

Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 21 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (22 назви). — 100 пр. — [2014-2406 А] 

 УДК 339.9:339.138 

3789. Ємець М. С. Міжнародний туризм в контексті сучасних інтеграційних 

процесів : (на прикладі держав ЦСЄ та України) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Ємець Марія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2014-2618 А]

 УДК 339.922:338.48-44(100) 

3790. Кучерова І. М. Еволюція системи оподаткування доходів транснаціо-

нальних корпорацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кучерова Ірина Миколаїв-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2014-2074 А] 

 УДК 339.92:336.221 

3791. Малахова Л. В. Глобальна продовольча проблема в контексті пріоритетів 

економічного розвитку світового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Малахова Лариса Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-2664 А] УДК 339.9:338.439.053.23 

3792. Поштар Є. Л. Розвиток інституцій фінансової інтеграції Європейського 

Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Поштар Євгенія Леонідівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-2393 А] 

 УДК 339.923:061.1ЄС 
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3793. Ра'ад Абдель Раззак А. Аль Арабіят. Розвиток Королівства Йорданії як 

малої відкритої економіки в системі світового господарства : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Ра'ад Абдель Раззак А. Аль Арабіят ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Харків, 2014. — 21, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-2724 А] 

 УДК 339.9(569.5) 

3794. Смуні С. Міжнародні інтеграційні процеси у країнах Північної Африки : 

(на прикладі Королівства Марокко) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Смуні Самір ; 

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

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1938 А]

 УДК 339.924(64) 

3795. Швидкий О. А. Глобальна модифікація корпоративних структур нафто-

газового бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Швидкий Олег 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. — [2014-2789 А] 

 УДК 339.92.05:553.98 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

3796. Єрмоленко Д. О. Теоретико-правові засади правосвідомості молоді : 

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" / Єрмоленко Дмитро 

Олександрович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Класич. 

приват. ун-т]. — Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (45 назв). — 120 пр. — 

[2014-3066 А] УДК 340.132.1-053.81 

3797. Жаровська І. М. Правова природа державної влади : (теорет.-прав. 

дослідж.) : 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" / Жаровська Ірина 

Мирославівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Львів. держ. ун-т внутр. 

справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2014. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—32 

(58 назв). — 100 пр. — [2014-3067 А] УДК 340.12:342.5 

3798. Яковюк І. В. Правові основи європейської інтеграції та її вплив на 

державно-правовий розвиток України : 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" ; 12.00.11 "Міжнар. право" / Яковюк Іван Васильович ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, [Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого"]. — 

Харків, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2014-1951 А] 

 УДК 340.12+341.17](477) 

На ступінь кандидата 

3799. Баліцька О. Ю. Правовідносини у сфері захисту честі, гідності та 

ділової репутації як об'єкт філософсько-правового дослідження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / 
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Баліцька Ольга Юріївна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. 

— Львів, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1804 А] 

 УДК 340.12 

3800. Бокало Н. І. Формування і розвиток ідеї рівності в праві: філософсько-

правовий вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.12 "Філософія права" / Бокало Наталія Іванівна ; М-во внутр. справ України, 

Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-2454 А] УДК 340.12 

3801. Болдіжар С. О. Форма правління в державах Центральної Європи: 

теоретичні та порівняльно-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Болдіжар Сандра Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 

100 пр. — [2014-2329 А] УДК 340.132.6 

3802. Бортняк А. Ф. Психосеміотика правовідносин: філософсько-правовий 

підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 

"Філософія права" / Бортняк Анастасія Федорівна ; М-во внутр. справ України, 

Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-2819 А] 

 УДК 340.12-023.3 

3803. Бочан О. І. Філософсько-правові концепти моделювання убезпечення 

особи у сфері нотаріальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Бочан Олена Ігорівна ; М-во внутр. 

справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2459 А] 

 УДК 340.12:347.961 

3804. Василенко О. С. Уніфікація правил електронної комерції в рамках 

ЮНСІТРАЛ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Василенко Олександра Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2014-2461 А] 

 УДК 340.137:[347.71:004 

3805. Глущенко М. І. Організаційно-правові засади діяльності добровільних 

народних дружин в УРСР (кінець 50-х — 80-і рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 

історія політ. і прав. учень" / Глущенко Микола Іванович ; Відкритий міжнар. ун-т 

розвитку людини "Україна", [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3058 А] 

 УДК 340.12+94](477) 

3806. Горецька Х. В. Правова соціалізація: філософсько-правовий вимір : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 

"Філософія права" / Горецька Христина Володимирівна ; М-во внутр. справ України, 

Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-2468 А] УДК 340.12 

3807. Горуйко Х. П. Система судочинства Західно-Української Народної 

Республіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Горуйко 
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Христина Павлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т внутр. 

справ М-ва внутр. справ України]. — Львів, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-3059 А] УДК 340.11(477.8) 

3808. Добренька Н. В. Доцільність та справедливість у правозастосовній 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Добренька 

Наталія Вікторівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3063 А] 

 УДК 340.12 

3809. Коваленко Г. В. Філософсько-правові погляди Роналда Дворкіна : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец. ] 12.00.12 

"Філософія права" / Коваленко Ганна Вікторівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 130 пр. — [2014-2035 А]

 УДК 340.12 

3810. Ковальова О. В. Філософсько-правові засади реалізації принципів 

справедливості і відповідальності у діяльності органів внутрішніх справ : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [ спец.] 12.00.12 "Філософія 

права" / Ковальова Олена Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. 

ун-т внутр. справ. — Львів, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. 

— [2014-1836 А] УДК 340.12:351.74 

3811. Мозолюк-Боднар Л. М. Державна дисципліна як теоретико-правова 

категорія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Мозолюк-Боднар 

Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1845 А] 

 УДК 340.1 

3812. Панова І. Ю. Державний центр Української Народної Республіки в 

екзилі: історико-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Панова Ірина Юріївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-2159 А] УДК 34(100)(=161.2) 

3813. Петришин О. О. Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних 

країнах та Україні: теоретико-правовий та порівняльний аналіз : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Петришин Олег Олександрович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ, [НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування 

Нац. акад. прав. наук України]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 

— 100 пр. — [2014-1852 А] УДК 340.111.5:352((1-87)+477) 

3814. Поліщук Г. Б. Теоретичні та практичні основи юридичної техніки 

кодифікаційних актів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец. ] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Поліщук Ганна Борисівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3105 А] 

 УДК 340.113 

3815. Радайде Д. С. Правові засади організації митних установ Півдня України 

на прикладі Таврійської губернії (кінець XVIII — початок XX ст.) : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Радайде Діана Сатан ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2394 А] 

 УДК 340.12:336.24.07](477.75)"17/19" 

3816. Сидоренко В. В. Залежності дієвості механізму правового регулювання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Сидоренко Віталій Вікторович ; 

Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3198 А] 

 УДК 340.11 

3817. Слинько С. С. Теоретико-правові аспекти правотворчої політики в 

сучасному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Слинько Сергій Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-1866 А] 

 УДК 340.134 

3818. Соломчак Х. Б. Детермінанти позитивної правової відповідальності 

людини: філософсько-правовий вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Соломчак Христина Богданівна ; 

М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2541 А] УДК 340.12 

3819. Тицька Я. О. Освітні правовідносини в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 

права; історія політ. і прав. учень" / Тицька Яна Олександрівна ; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.", [Міжнар. гуманітар. ун-т]. — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-3221 А] УДК 340.111.5:37](477) 

3820. Туряниця В. В. Механізм забезпечення прав і свобод людини в 

Словацькій Республіці: теоретичні та історико-правові аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Туряниця Вікторія Василівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2014-2295 А] УДК 340(437.6) 

3821. Цимбал В. О. Організаційно-правові засади діяльності Народного 

комісаріату фінансів УСРР (1919—1936 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Цимбал Вадим Олександрович ; Ін-т законодавства Верховної 

Ради України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 200 пр. — [2014-2269 А] 

 УДК 340.123(477)"1919/1936" 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

3822. Білозір О. В. Міжнародно-правове регулювання трудової міграції в 

рамках Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Білозір Оксана Володимирівна ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 

(7 назв). — 100 пр. — [2014-2365 А] УДК 341.176:331.556 
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3823. Запорозчук А. В. Міжнародно-правове регулювання поводження з 

відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Запо-

розчук Анна Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-2013 А] 

 УДК 341.23:621.039.7 

3824. Калініна О. М. Правове регулювання діяльності компаній в Євро-

пейському Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Калініна Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — 

[2014-2484 А] УДК 341.217:061.1ЄС 

3825. Селезньов В. Є. Уніфікація норм права з прав людини в умовах 

європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Селезньов Віталій Євгенійович ; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-1862 А] УДК 341.231.14:340.137 

3826. Шевкунова Є. О. Джерела міжнародного екологічного права: становлення 

та розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 

"Міжнар. право" / Шевкунова Євгенія Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). 

— 100 пр. — [2014-2303 А] УДК 341:349.6 

342 Державне право. Конституційне право.  

Адміністративне право 

На ступінь доктора 

3827. Гультай М. М. Інститут конституційної скарги: світовий досвід та 

перспективи впровадження в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Гультай Михайло 

Мирославович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 41 с. — 

Бібліогр.: с. 34—38. — 130 пр. — [2014-1765 А] УДК 342.565.2(477) 

3828. Коваленко Л. П. Інформаційне право України: проблеми становлення та 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Коваленко Лариса Павлівна ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 37 с. — Бібліогр.: с. 29—33. 

— 100 пр. — [2014-2487 А] УДК 342.951:316.776](477) 

3829. Лошицький М. В. Теоретико-правові засади адміністративно-поліцейської 

діяльності держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лошицький 

Михайло Васильович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 

2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (57 назв). — 100 пр. — [2014-1842 А] 

 УДК 342.97:351.741(477) 

3830. Мацькевич М. М. Конституційні культурні права та свободи людини і 

громадянина в Україні: праворозуміння та практика реалізації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Мацькевич Микола Михайлович ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—36. — 110 пр. — 

[2014-1843 А] УДК 342.72/.73(477) 
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3831. Миронюк Р. В. Суб'єкти адміністративно-деліктного процесу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Миронюк Роман Вікторович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, МВС України]. — 

Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2014-2109 А] 

 УДК 342.922.03 

3832. Пихтін М. П. Адміністративно-правове забезпечення оптимізації функ-

ціонування внутрішніх військ МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Пихтін Микола Порфирович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку 

людини "Україна", [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 

2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва). — 100 пр. — [2014-3103 А] 

 УДК 342.9:355.1](477) 

3833. Щербанюк О. В. Народний суверенітет в політико-правовому будів-

ництві сучасної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Щербанюк Оксана 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — Київ, 2014. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (36 назв). — 100 пр. — 

[2014-2317 А] УДК 342.31.01(477) 

На ступінь кандидата 

3834. Аксюков С. М. Адміністративно-правовий статус органів доходів та 

зборів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Аксюков Сергій 

Миколайович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. 

справ України]. — Запоріжжя, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-2321 А] УДК 342.97:351.713 

3835. Астанін Г. В. Адміністративна відповідальність арбітражних керуючих : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Астанін Герман Вікторович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1801 А] 

 УДК 342.951:347.918 

3836. Босак Х. З. Адміністративно-правовий вимір проходження державної 

служби 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" / Босак Христина Зеновіївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — 

Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-2820 А] 

 УДК 342.98:351.741](477) 

3837. Булик І. Л. Адміністративно-правове забезпечення права на освіту та 

фахову підготовку інвалідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Булик 

Ірина Леонтіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2826 А] 

 УДК 342.95:376-056.24 

3838. Бунтовська О. А. Презумпція невинуватості в діяльності міліції 

(поліції): конституційно-порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 



   

 
60 

Бунтовська Ольга Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 

— Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3050 А]

 УДК 342.72/.73:351.741 

3839. Гаджиєва Ш. Н. Кодекс як джерело адміністративного права України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гаджиєва Шабінем Намєтівна ; Держ. 

ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-3169 А] УДК 342.9:340.13](477) 

3840. Горова К. П. Конституційно-правовий статус члена Кабінету Міністрів 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Горова Катерина Петрівна ; Харків. нац. ун-т 

внутр. справ України. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2014-1819 А] УДК 342.518(477) 

3841. Дудник О. В. Діяльність Державної автомобільної інспекції у запобіганні 

і протидії дитячому дорожньо-транспортному травматизму : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Дудник Олег Васильович ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 

100 пр. — [2014-2339 А] 

 УДК 342.97:351.811.12:614.82.084-053.2](477) 

3842. Ільченко О. В. Організаційно-правові засади взаємодії органів внутріш-

ніх справ та Державної прикордонної служби України в умовах євроінтеграції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ільченко Олександр Васильович ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 

— [2014-1826 А] УДК 342.951:351.74](477) 

3843. Калініченко О. Ф. Контроль за реалізацією конституційних прав, свобод 

та обов'язків людини і громадянина в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Калініченко Олександр Федосійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1829 А]

 УДК 342.72/.73(477) 

3844. Клименко О. І. Конституційне право громадян на мирні зібрання та його 

забезпечення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Клименко Олександр Ігорович ; 

Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3211 А] УДК 342.729(477) 

3845. Корольов Ю. О. Правовий механізм реалізації адміністративно-право-

вого статусу службовців Національного банку України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Корольов Юрій Олександрович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. 

ун-т", [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Запо-

ріжжя, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3182 А]

 УДК 342.7:347.734](477) 

3846. Косиця О. О. Правове регулювання інформаційного забезпечення адмі-

ністративної діяльності у сфері справляння податків : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Косиця Ольга Олексіївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. 

— Ірпінь (Київ. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-2352 А] УДК 342.97:351.713 

3847. Костіна Е. В. Адміністративно-правовий захист прав дитини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Костіна Елина Валентинівна ; Держ. ВНЗ 

"Запоріз. нац. ун-т", [Класич. приват. ун-т]. — Запоріжжя, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (25 назв). — 100 пр. — [2014-1916 А] 

 УДК 342.95:342.726-053.2 

3848. Кудрявцева О. М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Кудрявцева Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-2067 А] УДК 342.726-053.2(477) 

3849. Кульчицька О. В. Організаційно-правові засади здійснення державного 

контролю у сфері охорони об'єктів права інтелектуальної власності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Кульчицька Олександра Вікторівна ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2897 А]

 УДК 342.9:347.78 

3850. Курочка М. І. Адміністративне затримання, доставлення та привід у 

системі заходів адміністративного примусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Курочка Михайло Іванович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — 

Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-2899 А] 

 УДК 342.98:35.078 

3851. Лактіонов Д. В. Вплив інформації, що надається ЗМІ, на скоєння 

проступків дітьми: адміністративно-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [ спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Лактіонов Денис Вадимович ; Ін-т законодавства Верховної 

Ради України, [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2014-1771 А] 

 УДК 342.95:[070.1:343.34-053.2 

3852. Малина І. В. Адміністративно-правове регулювання реалізації права 

громадян на інформацію, яка не відноситься до таємної : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Малина Ірина Володимирівна ; Відкритий міжнар. ун-т 

розвитку людини "Україна". — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-3088 А] УДК 342.9:342.72/.73 

3853. Мельникович В. М. Кадрова політика в органах внутрішніх справ 

України: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Мельникович Вікторія Михайлівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та 

права". — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-2935 А]

 УДК 342.98:351.74.082.3(477) 
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3854. Міщук І. В. Удосконалення адміністративно-правового регулювання 

трансплантації органів і тканин людини на основі зарубіжного досвіду : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [ спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Міщук Інна Володимирівна ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2117 А]

 УДК 342.951:616-089.843 

3855. Петрова І. Г. Адміністративна відповідальність юридичних осіб у сфері 
охорони та використання природних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Петрова Ірина Григорівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-3101 А] УДК 342.9:504 

3856. Петрушевська О. В. Гарантії захисту прав платників податків в Україні 

в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Петру-
шевська Олена Вікторівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 

обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2283 А] 

 УДК 342.951:336.225.3](477) 

3857. Пономарьов С. М. Механізм реалізації конституційного права на 

об'єднання в громадські організації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Пономарьов Сергій Миколайович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3106 А]

 УДК 342.728(477) 
3858. Рєзнік М. М. Правове регулювання адміністративної відповідальності 

посадових осіб за правопорушення в галузі землекористування в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Рєзнік Маргарита Миколаївна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. 
— [2014-2193 А] УДК 342.951:349.4 

3859. Романяк Д. М. Дисциплінарне провадження в діяльності органів 

прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Романяк Дмитро 
Михайлович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, [Нац. ун-т 

держ. податк. служби України]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 150 пр. — [2014-2979 А] УДК 342.97:347.963 

3860. Сасевич О. М. Судовий контроль за виконанням судових рішень в 
адміністративному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сасевич 

Олександр Михайлович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-2982 А] 

 УДК 342.97:347.998.85 
3861. Солнцева Х. В. Адміністративна юрисдикція органів управління 

освітньою діяльністю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Солнцева Христина Володимирівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 
2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-1783 А] 

 УДК 342.95:37.018(477) 
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3862. Сторожук О. Р. Організаційно-правові засади проходження дипломатич-

ними працівниками дипломатичної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Сторожук Олександр Ростиславович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2014-1786 А] УДК 342.922:341.7 

3863. Тер-Степанян О. В. Адміністративно-правові засади надання адміні-

стративних послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец. ] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Тер-Степанян Олена Володимирівна ; Держ. ВНЗ 

"Запоріз. нац. ун-т", [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-ва внутр. справ України]. — 

Запоріжжя, 2014. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3220 А]

 УДК 342.95:351.816 

3864. Топор І. В. Теоретико-правова характеристика процесуального статусу 

сторін в адмістративному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Топор Іван Вікторович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3222 А] 

 УДК 342.565.4 

3865. Ульмер М. М. Касаційне провадження в адміністративному судочинстві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ульмер Микола 

Миколайович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-2763 А] 

 УДК 342.565.4:347.957 

3866. Фролков М. В. Адміністративно-правове забезпечення захисту прав 

споживачів у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Фролков 

Михайло Валерійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Дніпропетров. держ. ун-т 

внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-1794 А] УДК 342.726-052 

3867. Цвіркун Ю. І. Адміністративно-правове регулювання діяльності 

головуючого у судовому адміністративному процесі України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Цвіркун Юрій Іванович ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2268 А] 

 УДК 342.951:347.998.85](477) 

3868. Червінчук А. В. Рішення, дії та бездіяльність ДАІ в адміністративно-

деліктному провадженні та їх оскарження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец. ] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Червінчук Андрій Васильович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. акад. 

внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1946 А] 

 УДК 342.9(477) 

3869. Шамрай І. В. Реалізація принципу гуманізму в адміністративній 

діяльності міліції України : 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" / Шамрай 

Ігор Васильович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1797 А] 

 УДК 342.97:351.741]-056.87(477) 

3870. Шевцова О. В. Суб 'єкти адміністративно-деліктної юрисдикції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Шевцова Ольга Володимирівна ; 

Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. 

справ України]. — Запоріжжя, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-3235 А] УДК 342.922 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

3871. Брич Л. П. Теоретичні засади розмежування складів злочинів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Брич Лариса Павлівна ; М-во внутр. справ, 

Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2014. — 34 с. — Бібліогр.: с. 22—31. — 

100 пр. — [2014-2823 А] УДК 343.23 

3872. Копотун І. М. Теоретико-прикладні та правові засади запобігання 

злочинам, що зумовлюють виникнення надзвичайних ситуацій у виправних колоніях 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Копотун Ігор Миколайо-

вич ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Одеса, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—37. — 100 пр. — [2014-2351 А]

 УДК 343.85:343.81(477) 

3873. Чернєй В. В. Теоретичні та практичні засади запобігання злочинам у 

сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Чернєй Володимир Васильович ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, [Нац. акад. внутр. справ, 

М-во внутр. справ України]. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. 

— [2014-3145 А] УДК 343.851:336.7](477) 

3874. Ященко А. М. Заходи кримінально-правового характеру: теорія та 

практика застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ященко 

Андрій Миколайович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 

Харків, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). — 100 пр. — [2014-1880 А]

 УДК 343.24 

На ступінь кандидата 

3875. Бабіч Л. М. Застава як вид запобіжного заходу у кримінальному 

судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Бабіч Лідія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2014-2807 А] 

 УДК 343.126.4 
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3876. Безпала Я. С. Кримінальна відповідальність за перешкоджання законній 

професійній діяльності журналістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Безпала Яна Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 

Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2014-1886 А] 

 УДК 343.4:070](477) 

3877. Грищенко О. В. Кримінально-правова характеристика побоїв і морду-

вання : (ст. 126 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Грищенко Олександр Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, МВС 

України]. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-1821 А] УДК 343.9:343.615 

3878. Гусак О. А. Кримінально-правова 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" / Гусак Оксана Анатоліїв-

на ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одес а, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-3171 А] 

 УДК 343.614 

3879. Єна І. В. Кримінальна процесуальна компетенція прокурора у досудо-

вому провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Єна Ірина Вікторівна ; Акад. адвокатури України, [Запоріз. нац. ун-т]. 

— Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2014-3065 А] УДК 343.137:347.963 

3880. Завада С. В. Відсторонення від посади як захід кримінально-процесуаль-

ного примусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Завада Сергій Валерійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-2010 А] УДК 343.123 

3881. Завадський О. М. Методика розслідування розбійного нападу, вчиненого 

організованою групою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Завадський Олександр Миколайович ; Акад. адвокатури 

України, [Нац. акад. внутр. справ України, М-во внутр. справ України]. — Київ, 

2014. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — 120 пр. — [2014-2860 А] 

 УДК 343.71:343.9.02 

3882. Карелін В. В. Правове регулювання застосування заходів заохочення та 

заходів стягнень у процесі відбування покарання у виді позбавлення волі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Карелін Владислав Володимирович ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. 

— Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2874 А]

 УДК 343.8:343.26 

3883. Касумова А. Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
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процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Касумова 

Анжела Бахтіярли ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2347 А] 

 УДК 343.131.5 

3884. Кашка О. С. Повноваження суду апеляційної інстанції в 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" / Кашка Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2875 А] 

 УДК 343.19(477) 

3885. Ковальова О. В. Використання науково-технічних засобів та методів у 

розшуковій роботі слідчого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Ковальова Ольга Вікторівна ; Акад. адвокатури України, [Нац. 

акад. внутр. справ України, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2014-2488 А] 

 УДК 343.983 

3886. Красноносов Є. Ю. Організаційно-правові основи функціонування 

Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України : (іст.-прав. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Красноносов Євген 

Юрійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т]. 

— Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3079 А]

 УДК 343.37:351.745](477) 

3887. Кричківський О. М. Конкуренція кримінально-правових норм при 

призначенні покарання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Крич-

ківський Олег Михайлович ; Класич. приват. ун-т, [Львів. держ. ун-т внутр. справ 

М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-2062 А] УДК 343.28/.29:340.132 

3888. Лешкович Т. А. Використання поліграфа в розслідуванні злочинів: 

сучасний стан та перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Лешкович Тарас Андрійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 

— Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2909 А]

 УДК 343.982 

3889. Лисенко В. О. Запобігання злочинам корупційної спрямованості у 

Державній кримінально-виконавчій службі України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Лисенко Вадим Олександрович ; М-во внутр. справ України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ]. — Харків, 

2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1841 А] 

 УДК 343.85(477) 

3890. Маршуба М. О. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього 

корисливо-насильницького злочинця в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Маршуба Маралджан Оразнепесівна ; Нац. акад. прав. наук, НДІ 
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вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого]. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-2929 А] УДК 343.91:343.615-053.6](477) 

3891. Мельник Р. В. Криміналістичне дослідження об'єктів, перероблених у 

вогнепальну зброю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Мельник Роман Володимирович ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. 

— [2014-2934 А] УДК 343.982.4:623.44-021.252 

3892. Назарук О. І. Організація діяльності прокурора щодо забезпечення 

відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец. ] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура 

та адвокатура" / Назарук Олена Ігорівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 130 пр. — 

[2014-2129 А] УДК 343.163 

3893. Наливайко Є. О. Процесуальна діяльність слідчого по розшуку 

підозрюваного, місцезнаходження якого невідоме : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Наливайко Євгеній Олександрович ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 130 пр. — [2014-2131 А] УДК 343.13 

3894. Остапенко О. Є. Охорона нотаріальної таємниці у кримінальному 

судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Остапенко Олександр Євгенович ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. 

— [2014-2951 А] УДК 343.452 

3895. Оцяця А. С. Охоронна функція кримінального права України: концептуальні 

основи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Оцяця Анастасія Сергіїв-

на ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(26 назв). — 100 пр. — [2014-2953 А] УДК 343.2.01(477) 

3896. Падалко Р. К. Державна служба боротьби з економічною злочинністю 

України в системі забезпечення економічної безпеки: адміністративно-правові 

аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец. ] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Падалко Ростислав Костян-

тинович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — 

[2014-3098 А] УДК 343.37:343.35](477) 

3897. Перепелиця С. І. Кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Перепелиця Сергій Іванович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2522 А]

 УДК 343.123.6 

3898. Пісна Н. В. Кримінально-правове значення практики застосування 

закону про кримінальну відповідальність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 



   

 
68 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Пісна Наталія Василівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т 

внутр. справ. — Львів, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-3104 А] УДК 343.214 

3899. Рибалко Ж. Л. Застосування технічних засобів у кримінальному 

провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Рибалко Жанна Леонідівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-2195 А] УДК 343.14 

3900. Самойлов С. В. Розслідування шахрайств, учинених із використанням 

мережі "Інтернет" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Самойлов Станіслав Вадимович ; М-во внутр. справ України, Донец. 

юрид. ін-т. — Донецьк, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-1860 А] УДК 343.98:343.357:004.738.5 

3901. Слабченко О. А. Кримінально-правова характеристика привласнення, 

розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Слабченко Олексій Анатолійович ; 

М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2990 А] 

 УДК 343.35:343.74 

3902. Сухачова І. О. Нагляд прокурора за додержанням законів при 

використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності під час проведення 

досудового розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Сухачова Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ 

України]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-3200 А] УДК 343.102 

3903. Тавлуй О. В. Кримінально-правова характеристика незаконних дій щодо 

усиновлення (удочеріння) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Тавлуй Олена Вікторівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2999 А] 

 УДК 343.41:347.633 

3904. Теличкін І. О. Запобігання злочинам серед працівників в органах 

внутрішніх справ України: міжнародні стандарти у національно-правовому вимірі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Теличкін Іван Олексійович ; М-во 

внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1868 А] 

 УДК 343.85:351.741(477) 

3905. Тітков К. С. Участь прокурора на стадії досудового розслідування 

злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 
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Тітков Костянтин Сергійович ; Класич. приват. ун-т, [Нац. ун-т держ. податк. служби 

України]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-2245 А] УДК 343.163:343.13 

3906. Федоренко Т. О. Державний механізм запобігання і протидії дитячої та 

молодіжної злочинності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Федоренко Тамара Олександрівна ; 

Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-3120 А] УДК 343.85 

3907. Федчун Н. О. Кримінологічна безпека мореплавства та кримінально-

правові засоби її забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Федчун Наталія Олександрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2014-2769 А] 

 УДК 343.9:343.346]:656.61 

3908. Філоненко Г. Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку 

на прибуток підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Філоненко Ганна Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-2257 А] 

 УДК 343.359.2:343.985 

3909. Шилова Д. В. Захист прав та законних інтересів учасників криміналь-

ного провадження при його закритті на стадії досудового розслідування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Шилова Дарія 

Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2792 А] УДК 343.135 

3910. Шиндель Ю. І. Кримінально-правова характеристика зловживання 

повноваженнями особами, які надають публічні послуги : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Шиндель Юлія Ігорівна ; М-во внутр. справ України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-1875 А] УДК 343.353(477) 

3911. Ярошенко О. Д. Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання 

неправомірної вигоди службовій особі : (ст. 369 КК України) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ярошенко Олена Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2014-3155 А] УДК 343.222:343.352 

346 Господарське право. Правові основи  

державного регулювання економіки 

На ступінь доктора 

3912. Запара С. І. Генеза та доктринальні засади інституту захисту права на 

працю в сучасній Україні : 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" / 

Запара Світлана Іванівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2014. 

— 37 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — [2014-3069 А] 

 УДК 346.9:342.734](477) 
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3913. Махінчук В. М. Теоретичні засади приватноправового регулювання 

підприємницьких відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Махінчук Віталій Миколайович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. 

права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 31—37 (50 назв). — 200 пр. — [2014-2105 А] 

 УДК 346.26 

3914. Радзивілюк В. В. Теоретичні проблеми запобігання банкрутству : 

(неспроможності) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Радзивілюк Валерія Вікторівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—28. — 

200 пр. — [2014-2528 А] УДК 346.9:343.535-027.252 

На ступінь кандидата 

3915. Будурова Г. М. Господарсько-правове регулювання комерційного 

використання державного майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Будурова Ганна 

Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1809 А] 

 УДК 346.5:330.526.33 

3916. Ваксман Р. В. Вдосконалення господарсько-правового забезпечення 

рекламної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Ваксман Регіна Володимирівна ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. 

— 100 пр. — [2014-2581 А] УДК 346.9:659.1 

3917. Гофман О. Р. Державна гарантія як засіб забезпечення виконання 

господарських зобов'язань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Гофман Олександр 

Рудольфович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-1820 А] 

 УДК 346.3 

3918. Комиляй Ю. В. Господарче забезпечення діяльності Служби безпеки 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Комиляй Юрій Володимирович ; Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-2883 А] УДК 346.5:351.746(477) 

3919. Остапенко Ю. І. Напрями та зміст модернізації законодавчого 

регулювання телекомунікаційних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / 

Остапенко Юлія Ігорівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. 

— 22 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2699 А] 

 УДК 346:654.197](477) 

3920. Присяжнюк М. П. Господарсько-правове регулювання конкурсних 

торгів для здійснення державних закупівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Присяжнюк 

Михайло Петрович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Хмельниц. нац. ун-т]. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-2970 А]

 УДК 346.3:35.073.53 
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347 Цивільне право 

На ступінь доктора 

3921. Басай О. В. Загальні засади (принципи) цивільного законодавства 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Басай Олег 

Вікторович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 29—32. — 100 пр. — [2014-2326 А] УДК 347(477) 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

3922. Бабецька І. Я. Здійснення та захист переважних прав в корпоративних 

правовідносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Бабецька Іванна Ярославівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. 

— Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 150 пр. — [2014-2363 А] 

 УДК 347.191.4 

3923. Єгоричева О. Ю. Цивільно-правова відповідальність за продаж 

споживачам товарів неналежної якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Єгоричева Олеся Юріївна ; Нац. акад. прав. наук України, 

НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 150 пр. — [2014-1824 А] 

 УДК 347.12:366.5 

3924. Карнаух Т. П. Особисті немайнові права юридичних осіб у цивільному 

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" / 

Карнаух Тетяна Петрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, 

[Хмельниц. ун-т упр. та права]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-1832 А] УДК 347.121.2(477) 

3925. Нечипуренко М. О. Договір на проведення оцінки майна : (цивіл.-прав. 

аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Нечипуренко 

Максим Олександрович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 1 50 пр. — [2014-2135 А] 

 УДК 347.133 

3926. Падун Р. В. Визнання права як спосіб захисту цивільних прав та 

інтересів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Падун Роман 

Володимирович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2155 А] 

 УДК 347.11 

3927. Радкевич О. П. Цивільно-правова охорона і захист персональної 

інформації в мережі Інтернет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 
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право" / Радкевич Олександр Петрович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2014-2188 А] УДК 347.121.2:004.738.5.056.5 

3928. Резнік Г. О. Особисті немайнові права дитини : (цивіл.-прав. та сімейно-

прав. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Резнік Ганна Олегівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 150 пр. — [2014-2192 А] УДК 347.12-053.2 

3929. Савченко В. О. Медичні послуги як об'єкт цивільних правовідносин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Савченко Віктор 

Олександрович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2397 А] 

 УДК 347.122:61 

3930. Сіщук Л. В. Правонаступництво в корпоративних правовідносинах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Сіщук Ліліана 

Василівна ; 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. 16—18 (19 назв). — 150 пр. — [2014-2399 А] 

 УДК 347.194.4 

3931. Сліпенчук Н. А. Цивільно-правові способи захисту 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" / Сліпенчук 

Наталія Андріївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — 

[2014-2400 А] УДК 347.191.4 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

3932. Ситников О. Ф. Правовий статус позивача в адміністративному 

судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ситников 

Олександр Федотович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Харків. нац. ун-т внутр. 

справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2014. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-3199 А] УДК 347.454(477) 

3933. Трут Д. В. Цивільно-правові зобов'язання з множинністю осіб : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Трут Дмитро Володи-

мирович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2251 А] 

 УДК 347.414 

3934. Ярошевська Г. М. Договір про надання юридичних послуг : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і 
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цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Ярошевська Ганна Михай-

лівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. 

— Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3240 А]

 УДК 347.44:347.965.4 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право.  

Зобов'язання за законом 

На ступінь кандидата 

3935. Ніжинський С. С. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану 

внаслідок корупційних діянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Ніжинський Сергій Сергійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Київ, 

2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 150 пр. — [2014-2690 А] 

 УДК 347.53:343.35 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

3936. Конончук Н. М. Сімейно-правовий статус дитини 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" / Конончук 

Наталія Миколаївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, 

[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 150 пр. — [2014-2490 А] УДК 347.63/.64](477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

3937. Самсін І. Л. Податкове зобов'язання в механізмі фінансово-правового 

регулювання : (методол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Самсін 

Ігор Леонович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 26—29. — 100 пр. — [2014-2732 А] 

 УДК 347.73:336.225.673 

На ступінь кандидата 

3938. Березовська С. В. Правове регулювання фінансової діяльності органів 

місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Березовська Світлана Віталіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 

24 с. — Бібліогр.: с. 18—21 (29 назв). — 100 пр. — [2014-3162 А] 

 УДК 347.73:352 

3939. Воєводін Б. В. Інститут реклами: цивільно-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" / Воєводін Богдан Воло-

димирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2463 А] УДК 347.777 
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3940. Дорошенко Д. П. Система фінансового законодавства України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Дорошенко Дмитро Петрович ; 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. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2014-2001 А] УДК 347.73(477) 

3941. Ковальчук О. О. Право інтелектуальної власності на географічне 

зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: цивільно-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" / Ковальчук Оксана 

Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2489 А] 

 УДК 347.772(1-82)(477+4) 

3942. Котляр А. О. Виключні права на твори науки, літератури та мистецтва 

як об'єкти цивільно-правової охорони : (вітчизн. та міжнар. аспект) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Котляр Андрій Олексійович ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-2889 А] 

 УДК 347.78 

3943. Москаленко К. В. Продюсерський договір в сфері музичного шоу-

бізнесу: цивільно-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Москаленко Катерина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 200 пр. — [2014-2511 А]

 УДК 347.754:78.07 

3944. Пасічна І. О. Податкові правовідносини в Україні: стан та перспективи 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Пасічна Ірина Олександ-

рівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-2163 А] 

 УДК 347.73:336.22](477) 

3945. Поляничко А. О. Принципи податкового права України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Поляничко Антон Олегович ; Ген. прокуратура 

України, Нац. акад. прокуратури України, [Київ. міжнар. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2014-2966 А] 

 УДК 347.73:336.22](477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 

3946. Короєд С. О. Процесуальне забезпечення ефективності цивільного судо-

чинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Короєд Сергій 

Олександрович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2014. — 41 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 30—39 

(98 назв). — 100 пр. — [2014-2376 А] УДК 347.91/.95 
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На ступінь кандидата 

3947. Гуть Н. Ю. Посвідчення нотаріусами документів для дії за кордоном та 
їх визнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Гуть Неля Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-2847 А] УДК 347.961.4 

3948. Можаровська К. В. Процесуальні особливості розгляду справ про захист 
гідності, честі та ділової репутації публічних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 
право; міжнар. приват. право" / Можаровська Катерина Володимирівна ; Нац. ун-т 
"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2014-2389 А] УДК 347.91/.95:347.15/.17 

3949. Опанасенко О. О. Принцип змагальності в адміністративному 
судочинстві за участю військових частин Міністерства оборони України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і 
процес; фінанс. право; інформ. право" / Опанасенко Олена Олександрівна ; 
Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(20 назв). — 100 пр. — [2014-2696 А] УДК 347.998.85:355](477) 

3950. Петровський А. В. Процесуальні особливості розгляду та вирішення 
цивільних справ про визнання правочинів недійсними : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; 
сімейне право; міжнар. приват. право" / Петровський Андрій Володимирович ; М-во 
внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2167 А] УДК 347.92 

3951. Роженко Д. В. Письмове провадження в адміністративному судочинстві 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Роженко Дмитро Вале-
рійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. 
справ України]. — Запоріжжя, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 
100 пр. — [2014-3135 А] УДК 347.998.85(477) 

3952. Сілантьєва Е. Є. Організаційно-правові проблеми принципу спеціалізації 
судів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 
"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Сілантьєва Еліна Євгеніївна ; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2014-2736 А] УДК 347.962 

3953. Тертична Е. В. Судова влада у концепції поділу влади в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 
"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Тертична Елеонора Віталіївна ; Приват. 
ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2014-3001 А] УДК 347.9(477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

3954. Вавженчук С. Я. Проблеми захисту і охорони конституційних трудових 
прав працівників в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 
Вавженчук Сергій Ярославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 
(51 назва). — 100 пр. — [2014-2828 А] УДК 349.2:342.734 
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3955. Вишновецька С. В. Методологія науки трудового права : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 

забезп." / Вишновецька Світлана Василівна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—33 (61 назва). — 

100 пр. — [2014-2402 А] УДК 349.2:001.8 

3956. Обушенко О. М. Проблеми охорони праці в умовах ринкової економіки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Обушенко Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — 

Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (35 назв). — 100 пр. — [2014-3217 А] 

 УДК 349.2 

На ступінь кандидата 

3957. Байрак Д. В. Правове регулювання комерційної таємниці в трудових 

відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Байрак Дарія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 

100 пр. — [2014-2325 А] УДК 349.22(477) 

3958. Боханова І. А. Строковий трудовий договір за законодавством України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Боханова Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави 

і права ім. В. М. Корецького, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во 

внутр. справ України]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-2458 А] УДК 349.22(477) 

3959. Гробова А. А. Особливості вирішення трудових спорів про поновлення 

працівників на роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Гробова Анна Анатоліївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-2337 А] УДК 349.22:331.109](477) 

3960. Зіньков Д. О. Місце профспілок у сучасному трудовому праві: теорети-

ко-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Зіньков Дмитро Олександрович ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-2867 А] УДК 349.2:331.105.44 

3961. Караченцев С. Ю. Правове регулювання розслідування професійних 

захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Караченцев Сергій Юрійович ; Нац. юрид. ун-т. 

ім. Ярослава Мудрого". — Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—15 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-1831 А] УДК 349.22:331.472 

3962. Кочанова П. В. Зміст трудових правовідносин при ліквідації підприємства та 

при банкрутстві підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Кочанова Поліна Валеріївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-2891 А] УДК 349.22 

3963. Прилипко О. С. Юридична природа і зміст нестандартних трудових 

договорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Прилипко Олександра Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-3194 А] УДК 349.22:331.108.6 
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3964. Синенко С. В. Правове регулювання трудових відносин працівників 

транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Синенко Світлана Володимирівна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2014-2433 А] УДК 349.22:656 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

3965. Матвієнко Є. П. Правове регулювання пенсійного забезпечення в 

умовах розбудови соціальної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Матвієнко Євгенія 

Петрівна ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2014-2504 А] 

 УДК 349.3:364-646.2 

3966. Шлапко Т. В. Проблеми правового регулювання пенсій по інвалідності 

за солідарною системою України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Шлапко Тетяна 

Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2794 А] 

 УДК 349.3:368.941.6](477) 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

3967. Ізовіта А. М. Вивчення та попередження злочинності в сфері земельного 

ринку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ізовіта 

Андрій Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2869 А] 

 УДК 349.4:343.37](477) 

3968. Куцевич О. П. Правові питання консолідації земель в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. 

право; екол. право; природоресурс. право" / Куцевич Ольга Петрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 

200 пр. — [2014-2654 А] УДК 349.4(477) 

3969. Полюхович Л. І. Організаційно-правові питання виробництва, переробки та 

реалізації сільськогосподарської продукції у контексті вимог СОТ : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. 

право; екол. право; природоресурс. право" / Полюхович Лідія Іванівна ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 

— 100 пр. — [2014-2715 А] УДК 349.422 

3970. Семчик О. В. Механізм реалізації права на землі залізничного 

транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Семчик Олександр Віталійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 140 пр. — [2014-2218 А] УДК 349.41:656.2](477) 
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349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища. 

Екологічне право 

На ступінь кандидата 

3971. Овдієнко В. В. Правове регулювання мисливства в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; 
аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Овдієнко Володимир 
Володимирович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-2948 А] 

 УДК 349.6:639.1(477) 

35 Державне адміністративне управління. Уряд.  

Військова справа 

На ступінь доктора 

3972. Сурай І. Г. Формування й розвиток еліти в державному управлінні 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.03 "Держ. служба" / Сурай Інна Геннадіївна ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. — Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 
(60 назв). — 100 пр. — [2014-2438 А] УДК 35.08:323.39](477) 

На ступінь кандидата 

3973. Гуськова І. Б. Управління комунальною власністю як ресурсом 
місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Гуськова Ірина 
Борисівна ; Класич. приват. ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1987 А] УДК 35.073.515 

3974. Дементов В. О. Розвиток державної служби в умовах реформування 
державного управління в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з держ. упр. : спец. 25.00.03 "Держ. служба" / Дементов Володимир Олександрович ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. 
упр. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 150 пр. 
— [2014-1996 А] УДК 35.08(477) 

3975. Надоша О. В. Механізми оптимізації державного управління в умовах 
сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Надоша Олег Володимирович ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2014-2126 А] УДК 35.081 

3976. Побережна В. А. Формування та реалізація державної кадрової політики 
у сфері державної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Побережна Віта Анатоліївна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2391 А] УДК 35.08(477) 

3977. Ящук К. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що 
посягають на тваринний світ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 
Ящук Кирило Володимирович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. акад. внутр. 
справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 
(10 назв). — 100 пр. — [2014-1960 А] УДК 35.086:636](477) 
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351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

3978. Камінська Н. В. Європейська система місцевого і регіонального само-

врядування : (міжнар.-прав. засади становлення, функціонування та розвитку) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 

право" / Камінська Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2014. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35. — 100 пр. — [2014-2019 А]

 УДК 352/353(4) 

3979. Кіктенко О. В. Моніторинг і контроль у системі державного регулюван-

ня фондового ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кіктенко Оксана Воло-

димирівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—36 (43 назви). — 100 пр. — [2014-2029 А] УДК 351.82:336.76](477) 

3980. Ковальчук В. Г. Методологічні засади державного управління 

регіональним розвитком в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ковальчук Вероніка Ген-

надіївна ; Класич. приват. ун-т, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — 

Запоріжжя, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). — 100 пр. — 

[2014-1837 А] УДК 353.1.071.2(477) 

3981. Осадча Н. В. Державне регулювання інституційних змін у митній 

політиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Осадча Наталія Вікторівна ; НАН України, Ін-т 

економіки пром-сті. — Донецьк, 2014. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29. — 

100 пр. — [2014-2148 А] УДК 351.82:351.713 

На ступінь кандидата 

3982. Бережний А. І. Управління конфліктами в системі інноваційного розвитку 

закладів освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бережний Андрій Іванович ; Донец. держ. 

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

(12 назв). — 100 пр. — [2014-3045 А] УДК 351.851 

3983. Бойко О. В. Адміністративно-правове регулювання галузі рибного 

господарства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бойко 

Олександр Валентинович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. акад. внутр. справ 

М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-1894 А] УДК 351.823.1(477) 

3984. Бутенко Г. Д. Державне регулювання розвитку інноваційних форм 

торговельно-економічних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бутенко Ганна 

Дмитрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-2580 А] УДК 351.824 

3985. Дроздов О. В. Адміністративно-юрисдикційна діяльність Державної 

автомобільної інспекції МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Дроздов Олександр Валерійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Донец. юрид. ін-т 

М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-1904 А] УДК 351.811.123.2(477) 
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3986. Кісельов А. М. Механізм державного стимулювання підвищення 

продуктивності праці в промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кісельов Андрій 

Миколайович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-2030 А] УДК 351.83 

3987. Любченко А. В. Політико-управлінські засади становлення інституту 

парламентаризму в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Любченко Андрій 

Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2663 А] 

 УДК 351(477):321.01:328 

3988. Макєєва Л. М. Державне управління використанням та охороною земель 

сільськогосподарського призначення України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Макєєва 

Людмила Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2014-2095 А] 

 УДК 351.823.1(477) 

3989. Матвієнко К. О. Історико-правові погляди академіка Петра Михайленка 

— засновника наукової школи історії органів внутрішніх справ 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" / Матвієнко Катерина Олександрівна ; 

М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3091 А] 

 УДК 351.74(477)(094) 

3990. Романюк О. В. Інфраструктурне забезпечення державного регулювання 

зайнятості населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Романюк Олена Віталіївна ; 

Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1931 А] 

 УДК 351.83 

3991. Скрябіна Д. С. Механізм державного регулювання зовнішньоекономіч-

ної діяльності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Скрябіна Дар'я Сергіївна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2014-2224 А] УДК 351.82:339.8(477) 

3992. Сцібан О. Я. Механізми державного регулювання розвитку інтелек-

туального капіталу регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сцібан Олена Яківна ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Нац. акад. держ. упр. при Пре-

зидентові України]. — Рівне, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-2746 А] УДК 351.82(477) 

3993. Тевелєв Д. М. Механізм координації діяльності суб'єктів державного 

регулювання ринку цінних паперів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Тевелєв 

Дмитро Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. 

ін-т держ. упр. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2014-2439 А] УДК 351.82:336.761](477) 
3994. Тихончук Л. Х. Державне регулювання розвитку інвестиційно-іннова-

ційної діяльності в сільськогосподарському комплексі : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
Тихончук Леся Хотіївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 
2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2751 А] 

 УДК 351.82:338.432 
3995. Філіпчук В. О. Європейська інтеграція як засіб державотворення в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Філіпчук Василь Олександрович ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 
(33 назви). — 100 пр. — [2014-2551 А] 

 УДК 351.88:061.1ЄС 

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво.  

Воєнні науки. Оборона. Збройні сили 

На ступінь кандидата 

3996. Брижатий Є. І. Формування готовності майбутніх офіцерів інженерних 
військ до професійної діяльності в системі безперервної освіти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Брижатий Євген Іванович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. 
Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т оборони 
України ім. Івана Черняховського, М-во оборони України]. — Хмельницький, 2014. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 120 пр. — [2014-2822 А] 

 УДК 355.23:358.2 
3997. Кашперук С. Г. Формування правової свідомості курсантів-прикордон-

ників у процесі вивчення юридичних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Кашперук Світлана Георгіївна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. 
прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2014. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 120 пр. — [2014-3076 А] 

 УДК 355.23:34 

355/359(477) Збройні сили України 

На ступінь кандидата 

3998. Чернявський О. А. Формування фахової компетентності офіцерського 
складу Збройних сил України із спеціальної фізичної підготовки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Чернявський Олег Анатолійович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. 
акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т 
оборони України ім. Івана Черняховського, М-во оборони України]. — Хмель-
ницький, 2014. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 120 пр. — 
[2014-3231 А] УДК 355.233.2:796](477) 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення.  

Соціальний захист 

На ступінь кандидата 

3999. Коваль Н. О. Підстави та порядок переміщення гуманітарної допомоги 

через митний кордон України : 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" / Коваль 

Наталія Олексіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3178 А] 

 УДК 364:339.543](477) 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

4000. Олійник Г. І. Механізм взаємодії страхових компаній та банків на ринку 

фінансових послуг України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Олійник Ганна Ігорівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-2145 А] УДК 368.03:336.71](477) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

4001. Курінна С. М. Теорія та методика соціально-педагогічної роботи з 

дітьми-сиротами в умовах дитячого будинку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Курінна Світлана 

Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Держ. ВНЗ 

"Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Луганськ, 2014. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 34—38 

(34 назви). — 100 пр. — [2014-2898 А] УДК 37.013.42.018.3 

4002. Устименко-Косоріч О. А. Становлення та розвиток сербської баянно-

акордеонної школи (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" / Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 44 с. — Бібліогр.: с. 35—40 (42 назви). 

— 100 пр. — [2014-2767 А] 

 УДК 37.016:780.647.2.071.2](497.11)"19/20" 

4003. Шушара Т. В. Організаційно-методична діяльність навчальних округів в 

Україні (ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шушара Тетяна 

Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Респ. Крим, Респ. ВНЗ 

"Крим. гуманітар. ун-т". — Ялта, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (45 назв). — 

100 пр. — [2014-3036 А] УДК 37.02(477)"18/19" 

На ступінь кандидата 

4004. Горбова Н. А. Культурно-антропологічні засади вітчизняної етнопедаго-

гіки першої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Горбова Наталя 

Аркадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Респ. Крим, Респ. ВНЗ 

"Крим. гуманітар. ун-т", [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 

Ялта, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1975 А] 

 УДК 37.013:39(=161.2)]"1900/1950" 

4005. Заворотна Я. В. Організаційно-педагогічні засади інноваційного управ-

ління загальноосвітнім навчальним закладом : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / 

Заворотна Ярослава Вікторівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 

[Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-2621 А] 

 УДК 37.014.6:330.341.1 

4006. Кузіков Б. О. Інформаційні технології аналізу та синтезу адаптивної 

системи дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Кузіков Борис Олегович ; Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-2650 А] 

 УДК 37.018.43:004 

4007. Макарова Г. Г. Професійний розвиток майбутнього вчителя в умовах 

інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Макарова Ганна Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти, 

[Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2920 А] 

 УДК 37.091.12.011.3-051:027.021 

4008. Москаленко О. М. Розвиток педагогічного краєзнавства Полтавщини 

(кінець ХІХ—ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Москаленко Олександр 

Миколайович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Полтав. 

нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Кіровоград, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-2941 А] УДК 37.015:908](477.53)"18/19" 

4009. Роєнко С. О. Розвиток шкільної приватної освіти в Україні (ХІХ — 

початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Роєнко Світлана Олександ-

рівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Уман. держ. пед. 

ун-т ім. Павла Тичини]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2014-1778 А] УДК 37.018.1(477)"19/20" 

4010. Скрипка Г. В. Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей 

учителів математики основної школи в системі післядипломної освіти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Скрипка Ганна Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2014-2737 А] УДК 37.046:004 

4011. Фазан В. В. Педагогіка як навчальний предмет у духовних академіях 

України (40-і рр. ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Фазан Віталій Васильович ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1793 А] 

 УДК 37.013:2-756](477)"19/20" 

4012. Федорищак Р. Л. Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність 

Мирона Кордуби (1876—1947 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Федорищак Роман 

Любомирович ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 

2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-3012 А]

 УДК 37(477)"1876/1947"(092) 
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4013. Чех А. О. Порівняльна педагогіка в європейських освітніх парадигмах 

(друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Чех 

Андрій Олександрович ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич 

(Львів. обл.), 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3148 А]

 УДК 37.013.74(4)"19/20" 

4014. Чорна О. О. Становлення та розвиток педагогічної антропології в 

Україні (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Чорна Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

Автоном. Респ. Крим, Респ. ВНЗ "Крим. гуманітар. ун-т", [Мелітопол. держ. пед. ун-т 

ім. Б. Хмельницького]. — Ялта, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

120 пр. — [2014-2783 А] УДК 37.013:572]"477)"19/20" 

4015. Шульц Н. А. Творчість і педагогічна діяльність Дмитра Жудіна в 

контексті культурного життя Кам'янеччини кінця ХІХ — початку ХХ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Шульц Ніна Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "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 (8 назв). — 120 пр. — [2014-2315 А]

 УДК 37.013(477.43)"18/19" 

4016. Ярушак М. І. Виховання дівчинки в українській родині засобами 

етнопедагогіки (друга половина ХІХ — поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец. ] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Ярушак Марія Ігорівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич 

(Львів. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3157 А]

 УДК 37.018.1-055.25(477)"185/191" 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

4017. Цимбалару А. Д. Теоретичні та дидактико-методичні засади педагогічного 

проектування освітнього простору в школі І ступеня : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Цимбалару Анжеліка 

Дмитрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2014. — 41 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (58 назв). — 100 пр. — [2014-2271 А] 

 УДК 373.013 

4018. Юрженко В. В. Теоретичні засади змісту і структури освітньої галузі 

"Технологія" в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій" / Юрженко 

Володимир Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки 

НАПН України]. — Київ, 2014. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—31 (52 назви). — 

100 пр. — [2014-2319 А] УДК 373.02 

На ступінь кандидата 

4019. Андрюшина О. В. Моніторинг якості загальної освіти в Сполучених 

Штатах Америки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Андрюшина Олена Владиславівна ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-2444 А] УДК 373-047.36(73) 
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4020. Гончаренко Н. В. Організаційно-педагогічні основи викладання 

іноземних мов у контексті розвитку реального напряму вітчизняної освіти (друга 

половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гончаренко 

Наталія Валеріївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини]. — Житомир, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-1818 А] УДК 373.016:81'243](477)"185/191" 

4021. Гордійчук В. І. Оптимізація фізичного стану сільських школярів у 

процесі факультативних занять з фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Гордійчук Віктор Іванович ; Львів. держ. ун-т 

фіз. культури, [Ун-т "Україна"]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16— 18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1976 А] УДК 373.016:796](1-22) 

4022. Канівець З. М. Організаційно-методичні засади інспектування шкіл в 

системі управління освітою в Україні (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. 

освітою" / Канівець Зоя Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 

[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Черкаси, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2632 А] 

 УДК 373.014.61(477)"19" 

4023. Коцюбинський О. Б. Організація навчально-виховного процесу на 

засадах реформаторської педагогіки у школах Німеччини першої третини ХХ 

століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Коцюбинський Олег Богданович ; Дрогобиц. 

держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. 

— Дрогобич (Львів. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2014-2890 А] УДК 373.091.2.014.3(430)"1900/1933" 

4024. Павлів І. Я. Розвиток українського національного шкільництва на 

землях Надсяння, Лемківщини та Холмщини (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Павлів Ігор Ярославович ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. 

— Дрогобич (Львів. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2014-2955 А] УДК 373(477.8)"1919/1939" 

4025. Снітко М. А. Соціально-педагогічні умови формування у підлітків 

безпечної поведінки в Інтернет-мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Снітко Марина Аркадіївна ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-1939 А] УДК 373.013.43:004.738.5 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

4026. Гаращенко Л. В. Розвиток ідеї здоров'язбереження у фізичному 

вихованні дітей в дошкільних закладах 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" / Гаращенко Лариса Василівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-2596 А] УДК 373.2.015.3:796 
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4027. Маляр Н. С. Організаційно-методичні основи превентивного фізичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Маляр Неля Степанівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, 

[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3090 А] 

 УДК 373.2.016:796 

4028. Меленець Л. І. Розвиток дошкільних закладів у сільській місцевості 

України (1945—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Меленець Людмила Іванівна ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-2383 А] УДК 373.2(477-22)"1945/1991" 

4029. Притуляк Л. М. Проблема заохочення дошкільних працівників до 

самовдосконалення (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Притуляк Людмила Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (22 назви). — 130 пр. — [2014-2971 А] 

 УДК 373.2.012(477)"1950/1999" 

4030. Цюпак І. М. Виховання дошкільників у вітчизняних навчально-виховних 

закладах Херсонщини (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Цюпак Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Респ. 

Крим, Респ. ВНЗ "Крим. гуманітар. ун-т". [Херсон. держ. ун-т]. — Ялта, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1945 А] 

 УДК 373.2.013(477.72)"19" 

373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

4031. Дмор С. М. М. Методика навчання молодших школярів футболу у 

процесі позаурочних занять з використанням інформаційних технологій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Дмор Самер Маджед Мохаммед ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Луганськ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-3173 А] УДК 373.3.016:796.332 

4032. Малежик Ю. М. Розвиток мистецької освіти в Україні (друга половина 

ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Малежик Юлія Миколаївна ; 

Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2014-2381 А] 

 УДК 373.3.016:7](477)"19" 

4033. Петровська Т. В. Розвиток образного мовлення молодших школярів на 

уроках літературного читання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Петровська Тетяна 

Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2014-2960 А] 

 УДК 373.3.016:821.161.2.09 
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4034. Толкачова А. С. Формування комунікативної компетентності учнів 

молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Толкачова Анжеліка Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—18 (32 назви). — 100 пр. — [2014-3004 А] УДК 373.3.018.3 

4035. Шрамко О. О. Краєзнавчий матеріал як засіб реалізації соціокультурної 

змістової лінії початкової мовної освіти в умовах Сіверського регіону : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Шрамко Ольга Олександрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Глухів. 

держ. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2014-2798 А] УДК 373.3.016:811.161.2]:908](477.62) 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

4036. Роман С. В. Еколого-гуманістичні цінності у структурі шкільної хімічної 

освіти: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Роман Сергій 

Володимирович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 
2014. — 44 с. — Бібліогр.: с. 34—40 (53 назви). — 100 пр. — [2014-2429 А] 

 УДК 373.5.016:54]:502.1 

На ступінь кандидата 

4037. Байкєніч Г. В. Методика використання словесно-друкованих засобів 

навчання старшокласників на уроках історії України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Байкєніч Ганна Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, [Держ. 
закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2324 А] 

 УДК 373.5.016.091.64:94(477) 

4038. Воробйова К. Д. Формування стохастичних уявлень у старшокласників 
на уроках математики в класах соціально-гуманітарного напряму : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Воробйова Катерина Дмитрівна ; Херсон. держ. ун-т, [Респ. вищ. навч. закл. 

"Крим. гуманітар. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Респ. 
Крим.]. — Херсон, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 

— [2014-2334 А] УДК 373.5.091.3:51 

4039. Захарова Є. Ю. Громадянське виховання старшокласників у США 

(друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Захарова Євгенія 
Юріївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2864 А] 

 УДК 373.5(73)"195/200" 

4040. Зоря Ю. М. Організаційно-педагогічні засади використання інформацій-
но-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників у 

позакласній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Зоря Юлія Миколаївна ; Ін-т 

проблем виховання НАПН України. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2626 А] УДК 373.5.091.398.013.42 
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4041. Карпушевська Л. Р. Виховання статевої культури старшокласників 

шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Карпушевська Леся 

Романівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2634 А] 

 УДК 373.5.018.32:613.88 

4042. Корсун Г. О. Професійне самовизначення старшокласників у школах 

Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Корсун Ганна Олексіївна ; Ін-т проблем виховання 

НАПН України. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (31 назва). — 100 пр. 

— [2014-2491 А] УДК 373.5.042:331.54](430) 

4043. Кузнецова Н. В. Методика навчання англійського діалогічного мовлення 

обдарованих старшокласників профільної школи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кузнецова 

Наталія Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-2894 А] УДК 373.5.016.091.212.3:811.111 

4044. Кулішов В. С. Методика навчання учнів основ економіки у старшій 

профільній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій" / Кулішов Володимир Сергійо-

вич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки НАПН України]. — Київ, 

2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2070 А]

 УДК 373.5.016:33 

4045. Кучер О. А. Формування громадянської компетентності учнів профіль-

них класів засобами варіативних суспільствознавчих предметів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Кучер Ольга Андрониківна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-2356 А] УДК 373.5.016:316.3 

4046. Левшенюк В. Я. Методика використання засобів електроніки у 

шкільному навчальному експерименті з фізики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Левшенюк 

Володимир Ярославович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — [2014-2907 А] 

 УДК 373.5.016:53:621.38 

4047. Ліскович О. В. Формування предметної і ключових компетентностей 

учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Ліскович Олена Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Воло-

димира Винниченка, [Херсон. держ. ун-т]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2014-2660 А] УДК 373.5.016:53 

4048. Люшин М. О. Методичні засади реалізації релігієзнавчої складової 

змісту всесвітньої історії у 6—7 класах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Люшин Микола 

Олександрович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1774 А] 

 УДК 373.5.016:[94(100)+2-1 
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4049. Пасько О. О. Методика навчання механіки у загальноосвітніх навчаль-
них закладах на основі мультимедійних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Пасько 
Ольга Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2165 А] 

 УДК 373.5.016:531/534:004 
4050. Сіроїжко С. А. Виховання моральних цінностей старшокласників у 

процесі вивчення християнської етики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сіроїжко Світлана 
Андріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. 
ун-т"]. — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2014-2986 А] УДК 373.5.015.31:27-426 

4051. Хован І. В. Розвиток дослідницьких здібностей учнів 7—9 класів у 
процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Хован Ірина Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — 
[2014-2775 А] УДК 373.5.016:53]:004 

4052. Шкільна І. М. Виховання гуманістичних цінностей старших підлітків у 
взаємодії сім'ї і школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Шкільна Ірина Миколаївна ; Ін-т 
проблем виховання НАПН України. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-2793 А] 

 УДК 373.5.015.31:17.022.1-056.87 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша освіта. Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

4053. Антонов О. В. Розвиток рухових якостей старшокласників на заняттях з 
пішохідного туризму у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Антонов Олег Володимирович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка", [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Луганськ, 2014. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2805 А] 

 УДК 374.016:796.5.012]-053.6 
4054. Бусько М. Б. Організація навчання іммігрантів у системі освіти 

дорослих Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бусько Марія Богданівна ; Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Житомир, 2014. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2401 А] 

 УДК 374.7.091-054.72(71) 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих  
груп осіб. Спеціальні школи 

На ступінь кандидата 

4055. Гриненко О. М. Формування знань про будову слова у молодших 

школярів з тяжкими порушеннями мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Гриненко Олена 

Миколаївна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1981 А] 

 УДК 376.016:81-028.31]-056.264 
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4056. Ласточкіна О. В. Пізнавальні завдання як засіб підготовки дітей із 
тяжкими порушеннями мовлення до навчання в школі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Ласточкіна 
Олена Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Сум. держ. пед. ун-т 
ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 
100 пр. — [2014-2078 А] УДК 376-056.264 

4057. Пригода З. С. Корекція дизорфографій в учнів 5—6 класів з тяжкими 
порушеннями мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Пригода Зоряна Степанівна ; Ін-т спец. 
педагогіки НАПН України. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 
100 пр. — [2014-2182 А] УДК 376-056.264 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 

4058. Кравець С. Г. Формування ключових компетентностей майбутніх 
фахівців ресторанного сервісу у вищих професійних училищах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Кравець Світлана Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-
техн. освіти. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. 
— [2014-2054 А] УДК 377.36:640.43:005.336.2 

4059. Кравченко О. П. Формування професійної етики майбутніх медичних 
сестер у навчально-виховному процесі медичного коледжу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Кравченко Олена Павлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). 
— 100 пр. — [2014-3183 А] УДК 377.36:61]:174 

4060. Лутковська С. М. Формування екологічної компетентності майбутніх 
молодших спеціалістів переробної харчової промисловості в аграрних коледжах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Лутковська Світлана Михайлівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2014-2662 А] УДК 377.36.016:502/504 

4061. Пахомова С. В. Формування інформаційно-комунікаційної компетент-
ності студентів технічного коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пахомова Світлана 
Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2014. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2521 А] 

 УДК 377.36.016:004 
4062. Роздобудько М. О. Формування проектно-дослідницької компетентності 

студентів аграрних коледжів у процесі навчання фізики : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Роздобудько Максим Олегович ; Бердян. держ. пед. ун-т, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. Івана Огієнка]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2727 А] УДК 377.016:53 

4063. Самойлова М. В. Формування дослідницької компетентності майбутніх 
інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Самойлова Марія Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(22 назви). — 100 пр. — [2014-2211 А] УДК 377.3 
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378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

4064. Демінська Л. О. Аксіологічні засади професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Демінська Лариса 

Олексіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України]. — Київ, 2014. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (56 назв). — 100 пр. — 

[2014-2850 А] УДК 378.011.3-051:796 

4065. Желанова В. В. Теорія і технологія контекстного навчання майбутніх 

учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Желанова Вікторія В'ячеславівна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 44 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (50 назв). — 100 пр. — [2014-2858 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

4066. Зданевич Л. В. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптова-

ними дітьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Зданевич Лариса Володимирівна ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2014. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—41 (61 назва). — 100 пр. — [2014-2411 А] 

 УДК 378.147:373.2.011.3-51 

4067. Коваль П. М. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

студентів вищих технічних навчальних закладів засобами мистецтва : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Коваль Петро Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 

освіти дорослих. — Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (49 назв). — 

100 пр. — [2014-3179 А] УДК 378.147:62]:7 

4068. Матяш О. І. Формування методичної компетентності з навчання 

геометрії майбутніх учителів математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Матяш Ольга Іванівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського]. — Київ, 2014. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—40 (102 назви). 

— 100 пр. — [2014-2103 А] УДК 378.011.3-051:51 

4069. Прошкін В. В. Теоретико-методичні основи інтеграції науково-дослідної 

та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Прошкін Володимир Вадимович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—41 

(53 назви). — 100 пр. — [2014-2526 А] УДК 378.011.3-051:001.89 

4070. Самойленко О. М. Теоретичні і методичні засади підготовки бакалаврів-

учителів математики за дистанційною формою навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Самойленко Олександр Миколайович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2014. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—41 (74 назви). — 100 пр. — [2014-2432 А]

 УДК 378.011.3-051:51]:37.018.43 

4071. Сущенко Л. О. Теоретичні і методичні засади організації науково-

дослідної роботи майбутніх педагогів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Сущенко Лариса Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 

освіти, [Класич. приват. ун-т]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 

(66 назв). — 1 50 пр. — [2014-2745 А] УДК 378.147:37-051]:001.89 

4072. Третько В. В. Теорія і практика професійної підготовки магістрів 
міжнародних відносин в системі університетської освіти Великої Британії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Третько Віталій Віталійович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Вінниця, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 31—37 (52 назви). — 100 пр. — [2014-2757 А] УДК 378.147:327](477) 

На ступінь кандидата 

4073. Агейчева А. О. Тенденції реформування дистанційного навчання у 
системі вищої освіти Швеції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Агейчева Анна 
Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтав. нац. пед. ун-т 
ім. В. Г. Короленка]. — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 
100 пр. — [2014-3041 А] УДК 378.014.5.018.43(485) 

4074. Алімасова Д. П. Підготовка майбутніх менеджерів до використання 
нових інформаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Алімасова Дар'я Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. 
Респ. Крим, Респ. ВНЗ "Крим. гуманітар. ун-т". — Ялта, 2014. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2563 А] 

 УДК 378.147:005-051 
4075. Бачинська Н. Я. Формування соціокультурної компетенції студентів 

мовних спеціальностей засобами англійського фольклору : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Бачинська Наталія Ярославівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2014-2450 А] 

 УДК 378.147:[398:811.111 
4076. Білєр О. С. Формування знань та умінь з комп'ютерних технічних 

засобів навчання у студентів педагогічних університетів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Білєр 
Оксана Славіківна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2014-1807 А] 

 УДК 378.011.3-051:373:004 
4077. Білостоцька О. В. Педагогічні умови реалізації виховного потенціалу 

науково-дослідної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Білостоцька Ольга Вячеславівна ; Укр. інж.-пед. акад., 
[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (30 назв). — 100 пр. — [2014-2571 А] 

 УДК 378.6:37 
4078. Бобраков С. В. Практико-орієнтована спрямованість професійної 

підготовки вчителів у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Бобраков Сергій Вікторович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. 
— [2014-2366 А] УДК 378.011.3-051(430) 
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4079. Бобрицька Г. С. Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька 

діяльність членів Харківського математичного товариства кінця ХІХ — початку ХХ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Бобрицька Галина Сергіївна ; Кіровоград. держ. 

пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Кіровоград, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1891 А] 

 УДК 378.147:51](477)"18/19" 

4080. Бурковська З. Є. Тенденції розвитку професійних цінностей майбутніх 

фахівців аграрного профілю (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Бурковська Зоряна Євгенівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2014-2579 А] УДК 378.147:631.4](477)"19/20" 

4081. Ваколя Т. І. Формування дослідницької компетентності майбутніх 

учителів початкових класів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Ваколя Тетяна Іванівна ; Херсон. держ. ун-т, [Мукачів. держ. ун-т]. — 

Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-2332 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

4082. Василик В. В. Гуманістичне спрямування професійної підготовки 

майбутніх молодших спеціалістів юристів у процесі вивчення правових дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Василик Володимир Вікторович ; Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2583 А] УДК 378.147:34 

4083. Горбатюк Л. В. Формування змісту навчання майбутніх інженерів-

педагогів аналітичної діяльності в автоматизованих системах управління виробницт-

вом і навчанням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Горбатюк Лариса Василівна ; Укр. інж.-пед. 

акад., [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2604 А] УДК 378.147:62 

4084. Горпініч Т. І. Методика формування професійної англомовної компе-

тентності у читанні у майбутніх фармацевтів з урахуванням індивідуально-когнітив-

них стилів навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Горпініч Тетяна Ігорівна ; Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Одеса, 2014. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(26 назв). — 100 пр. — [2014-2605 А] УДК 378.147:811.111 

4085. Дерев'янко О. В. Формування професійної компетентності майбутніх 

гірничих інженерів у процесі навчання фахових дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Дерев'янко Олена Василівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — 

[2014-2338 А] УДК 378.147:622 

4086. Дереза І. С. Організаційно-педагогічні умови управління самоосвітньою 

діяльністю студентів математичних спеціальностей педагогічного університету : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і 
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методика упр. освітою" / Дереза Ірина Сергіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2014-2475 А] УДК 378.147.041:51 

4087. Довгодько Т. І. Загальнонаукова підготовка іноземних студентів до 

навчання в авіаційному університеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Довгодько Тетяна 

Іванівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-2854 А] УДК 378.147:629.7 

4088. Жаровська А. В. Формування готовності майбутніх учителів початкових 

класів до збагачення словника шестирічних учнів народознавчою лексикою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Жаровська Анна Василівна ; Херсон. держ. ун-т, [Держ. закл. 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника"]. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2410 А] 

 УДК 378.011.3-051:[373.3.016:811.161.2 

4089. Кабак В. В. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної 

діяльності засобами комп'ютерних технологій у технічних університетах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Кабак Віталій Васильович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. 

акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Хмельницький, 2014. — 16 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13— 14 (14 назв). — 1 20 пр. — [2014-2871 А] 

 УДК 378.011.3-051:62:004 

4090. Капран С. Б. Підготовка майбутніх організаторів діловодства до 

самоосвітньої діяльності у вищих навчальних закладах І—ІІ рівнів акредитації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Капран Світлана Богданівна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, [Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2485 А] 

 УДК 378.147:005.92 

4091. Карпова К. В. Організація системи економічної безпеки вищих навчаль-

них закладів приватної форми власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Карпова 

Крістіна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Черкас. 

нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3074 А] 

 УДК 378.014.543 

4092. Комарова Г. І. Проектна технологія навчання спеціальних дисциплін 

майбутніх інженерів лісового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Комарова Галина 

Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України Кабінету Міністрів України]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-1915 А] 

 УДК 378.147:630*2 

4093. Коночкіна О. І. Формування професійної компетентності майбутніх 

учителів художньо-естетичних дисциплін у процесі самостійної роботи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 



   

 
95 

проф. освіти" / Коночкіна Оксана Іванівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-2884 А] УДК 378.011.3-051:7 

4094. Костєва Ю. І. Розвиток гуманістичних цінностей студентів природничих 

спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах (друга половина ХХ — 
початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Костєва Юлія Іванівна ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Респ. Крим, Респ. ВНЗ "Крим. гуманітар. 

ун-т", [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Ялта, 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2048 А] 
 УДК 378.015.31:177.72 

4095. Косцова І. Г. Формування знань студентів металургійних спеціальностей 

із загальної хімії у процесі лабораторних занять : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Косцова 
Ірина Германівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-2645 А] УДК 378.147:54 

4096. Кришталь А. О. Педагогічні умови застосування технології проектного 

навчання у підготовці майбутніх фахівців з пожежної безпеки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Кришталь Аліна Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — 
[2014-2063 А] УДК 378.147:614.84 

4097. Кухар Л. О. Моніторинг сформованості професійних компетентностей 

майбутніх учителів інформатики засобами тестового контролю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Кухар Людмила Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2014-2355 А]

 УДК 378.011.3-051:004 

4098. Лановенко А. О. Формування ключових компетентностей майбутніх 

учителів гуманітарних спеціальностей засобами мультимедіа : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Лановенко Алла Олегівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-

бинського. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. 

— [2014-2496 А] УДК 378.011.3-051:7/9]:[37.018.4:004 
4099. Лаун С. Ю. Формування готовності до дослідницької діяльності в 

майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Лаун Сергій Юрійович ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2906 А] 

 УДК 378.147:001.891 

4100. Левчик І. Ю. Формування професійно орієнтованої англомовної 

компетентності у говорінні майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Левчик 

Ірина Юріївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 

Одеса, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2656 А]

 УДК 378.147:811.111 
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4101. Лещак Т. В. Організаційно-дидактичні аспекти підготовки вчителів у 

Львівському університеті (1812—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лещак 

Теодор Володимирович ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—18 

(37 назв). — 100 пр. — [2014-2657 А] 

 УДК 378.4.091.12(477.83-25)"1812/1939" 

4102. Липська Л. В. Підготовка майбутніх правознавців 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" / Липська 

Лариса Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти, [Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 

100 пр. — [2014-2910 А] УДК 378.147:004 

4103. Лихачова К. М. Лінгводидактичні засади формування правильності 

українського мовлення студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Лихачова Катерина Михайлівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-2418 А] УДК 378.016:811.161.2'271]:33 

4104. Лоїк Г. Б. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів 

туризму засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Лоїк Галина Богданівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-

бинського, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Вінниця, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2088 А] 

 УДК 378.147:338.48 

4105. Лопатич Р. В. Формування логічної культури майбутніх учителів 

іноземної мови у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лопатич 

Рита Володимирівна ; Респ. ВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т", [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. 

ун-т"]. — Сімферополь, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2014-2499 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

4106. Лукашів В. Б. Формування інформаційної культури майбутніх фахівців 

зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Лукашів Віталій Богданович ; Кіровоград. держ. 

пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1773 А] 

 УДК 378.147:654 

4107. Мазко О. П. Формування культури педагогічної взаємодії майбутнього 

вчителя іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Мазко Олена Петрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2091 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243 

4108. Малецька І. В. Формування художньо-творчих умінь майбутніх учителів-

філологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец. ] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Малецька Інна 
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Вячеславівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського"]. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — [2014-3087 А] 

 УДК 378.147:80 

4109. Марковська О. Є. Педагогічні умови організації виробничого навчання і 

практики майбутніх інженерів-педагогів машинобудівного профілю : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Марковська Оксана Євгенівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-

техн. освіти. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 

100 пр. — [2014-2099 А] УДК 378.011.3-051:62 

4110. Масленникова Т. А. Формування економіко-правової компетентності 

майбутніх юристів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Масленникова Тетяна Андріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, 

[Приват. АТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2668 А] 

 УДК 378.147:34 

4111. Матвійчук Л. А. Формування професійних знань майбутніх інженерів-

програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Матвійчук Людмила Анатоліївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2014-2422 А]

 УДК 378.147:004.41 

4112. Махомета Т. М. Методика вивчення ліній і поверхонь у курсі 

аналітичної геометрії в педагогічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Махомета 

Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 21 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19. — 100 пр. — [2014-2505 А] 

 УДК 378.016:514.74 

4113. Митник М. М. Навчання іншомовної професійної презентації майбутніх 

фахівців сфери туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Митник Марія Миколаївна ; Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2674 А] 

 УДК 378.147:81'243 

4114. Михацька А. В. Проектування системи моніторингу якості професійної 

підготовки фахівців у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Михаць-

ка Алла Валер'янівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 

2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2509 А] 

 УДК 378.014.6-047.36 

4115. Мілаш О. О. Формування дослідницької культури майбутніх учителів 

історії та суспільствознавства у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Мілаш Оксана Олександрівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-2937 А] УДК 378.147:001.891 



   

 
98 

4116. Мірошніченко Т. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів 
до використання засобів естетотерапії у навчально-виховному процесі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [ спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Мірошніченко Тетяна Віталіївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Коро-
ленка. — Полтава, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2014-3132 А] УДК 378.011.3-051:373.3:17 

4117. Наконечна О. В. Формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців з обліку та аудиту у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Наконечна Ольга Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 
освіти, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Кабінет Міністрів 
України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2014-2130 А] УДК 378.091.12:63:657.6 

4118. Наталевич Н. П. Формування професійної компетентності майбутніх 
культурологів у процесі вивчення історико-культурологічних та педагогічних 
дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Наталевич Наталія Петрівна ; Полтав. нац. пед. ун-т 
ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2014-2944 А] УДК 378.147:7/9 

4119. Недосєкова Н. С. Формування готовності до професійної діяльності 
майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю у процесі виробничої практики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Недосєкова Наталія Сергіївна ; Херсон. держ. ун-т, [Укр. 
інж.-пед. акад.]. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). 
— 100 пр. — [2014-2133 А] УДК 378.147:664 

4120. Нестерова О. Ю. Розвиток інформаційної культури майбутніх пере-
кладачів в умовах вищого технічного навчального закладу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Нестерова Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. 
Респ. Крим, Респ. ВНЗ "Крим. гуманітар. ун-т", [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — 
Ялта, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. — [2014-2134 А]
 УДК 378.147:81'25-051 

4121. Ніжегородцев В. О. Формування методичних компетентностей майбутніх 
учителів фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ніжегородцев Владислав Олександрович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—
17 (29 назв). — 100 пр. — [2014-2137 А] УДК 378.011.3-051:53 

4122. Околович О. В. Підготовка вчителів іноземної мови у вищих педагогіч-
них навчальних закладах 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" / Околович Олександр Володимирович ; Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2014. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2142 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243](477)"19/20" 
4123. Павленко Т. В. Методика навчання фізичних вправ студентів ВНЗ у 

процесі занять оздоровчою гімнастикою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Павленко Тетяна 
Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігів. нац. пед. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 
100 пр. — [2014-2152 А] УДК 378.147:796.011.3 
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4124. Паламарчук О. Ф. Професійна підготовка фахівців сфери туризму в 

університетах Франції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Паламарчук Ольга Федорівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку 

людини "Україна"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2014-2702 А] УДК 378.147:338.48](44) 

4125. Папакиця О. К. Психологічні особливості розвитку інформаційної 

готовності майбутніх інженерів до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / 
Папакиця Олена Костянтинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. ВНЗ 

"Ун-т менеджменту освіти" НАПН України]. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2161 А] 

 УДК 378.015.3:303.6 

4126. Пиж Н. М. Практична підготовка вчителів іноземної філології в 
університетах Канади (1982—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пиж Наталія 

Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2169 А] 
 УДК 378.011.3-051:81'243](71)"1982/2010" 

4127. Пілюгіна Т. В. Професійна підготовка працівників податкової служби у 

вищих навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пілюгіна Тамара 
Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — 

Київ, 2014. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2014-2171 А] 

 УДК 378.147:336.225](73) 

4128. Погоріла С. Г. Професійно-педагогічна підготовка магістрів з економіки 

і підприємництва у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Погоріла 

Світлана Григорівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2014-2712 А] УДК 378.22:33 

4129. Полюхович Н. В. Формування інформаційно-комунікаційної компетент-
ності майбутніх учителів основ економіки у процесі фахової підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Полюхович Наталія Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

вищ. освіти, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2525 А] УДК 378.011.3-051:33 
4130. Поплавська М. В. Формування готовності майбутніх інженерів до 

професійно-особистісного саморозвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Поплавська 

Марина Вікторівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. 
— Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2014-2969 А] УДК 378.147:62 

4131. Поповський Ю. Б. Професійна підготовка майбутніх фахівців економіч-

ного профілю із застосуванням системи автоматизованого опитування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Поповський Юрій Борисович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. 

акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельниц. 

нац. ун-т]. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(16 назв). — 120 пр. — [2014-3107 А] УДК 378.147:33:004 
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4132. Прасол Н. О. Індивідуалізація професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів в умовах кредитно-трансферної системи навчання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Прасол Надія Олексіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Кіровоград, 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1855 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

4133. Раєвська І. М. Розвиток дослідницьких умінь учителів початкової школи 

у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Раєвська 

Ірина Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2014-2395 А] 

 УДК 378.046-021.68 

4134. Рамзані Е. В. Педагогічні умови формування психологічної компетентності 

майбутнього вчителя в умовах кредитно-модульної системи навчання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Рамзані Елліна Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. 

— [2014-2974 А] УДК 378.011.3-051:005.336.2:159.9 

4135. Ромашенко В. Є. Формування інформаційно-комунікаційної компетенції 

бакалаврів філології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ромашенко Вікторія Євгенівна ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Маріупол. держ. ун-т]. — Київ, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2014-2729 А]

 УДК 378.147:004 

4136. Рябова О. Б. Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя 

в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Рябова Олена Борисівна ; 

Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-2289 А] УДК 378.015.31:37.011.3-051 

4137. Семигінівська Т. Г. Формування професійної етики майбутніх перекла-

дачів авіаційної галузі у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Семигінівська Тетяна Григорівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3111 А]

 УДК 378.147:81'255.2:629.73 

4138. Сивак О. А. Формування професійних компетентностей майбутніх 

документознавців у процесі навчання інформатичних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Сивак Оксана Анатоліївна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. 

обл.), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2014-2535 А]

 УДК 378.016:004]:005.92 

4139. Спичак Т. С. Методична система реалізації міжпредметних зв'язків у 

навчанні математики майбутніх судноводіїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Спичак Тетяна 

Сергіївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1784 А] УДК 378.016:51]:681.142 
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4140. Ставцева В. Ф. Тенденції розвитку університетської освіти Нової 

Зеландії (ХХ — початку ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ставцева 

Вікторія Федорівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2233 А] 

 УДК 378.4.013(931)"19/20" 

4141. Сулима Т. С. Формування професійної компетентності майбутнього 

педагога професійного навчання будівельного профілю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Сулима Тетяна Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих, [Ін-т проф.-техн. освіти]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—20 (35 назв). — 100 пр. — [2014-2238 А] УДК 378.147:377:69 

4142. Твердохліб І. А. Навчання логічних основ інформатики студентів 

фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Твердохліб Ігор Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2014-2748 А] 

 УДК 378.147:004 

4143. Терещук В. Г. Методика формування англомовної лексичної компетенції 

майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності в умовах віртуального навчального 

середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Терещук Віта Григорівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Одеса, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-2749 А] УДК 378.147:811.111 

4144. Толстоп'ятова О. В. Формування управлінсько-комунікативних якостей 

у майбутніх викладачів природничих дисциплін у навчально-виховному процесі 

класичного університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Толстоп'ятова Олена Вікторівна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Донец. нац. ун-т]. — Луганськ, 

2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3005 А]

 УДК 378.011.3-051 

4145. Ху Ліфей. Особливості формування фахових знань та рухових навичок у 

майбутніх учителів фізичного виховання в університетах Китаю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец. ] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Ху Ліфей ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 

Луганськ, 2014. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3144 А]

 УДК 378.011.3-051:796](510) 

4146. Чернишова А. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх 

учителів початкових класів до викладання хореографії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Чернишова Анна Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-2276 А] 

 УДК 378.011.3-051:792.8 

4147. Шендер А. Р. Розвиток ринку освітніх послуг вищих навчальних 

закладів в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
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Шендер Анна Романівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Ін-т регіон. дослідж. НАН 

України]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 

100 пр. — [2014-2307 А] УДК 378.018.4:339.9 

4148. Шульга І. М. Методика адаптивно-коригувального тренінгу з російської 

мови для іноземних студентів немовних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Шульга Ірина Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. 

— Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-3032 А] УДК 378.091.33:811.161.1'243 

4149. Шумський О. Л. Формування професійної іншомовної комунікативної 
компетентності курсантів вищих навчальних закладів МВС України засобами 

інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шумський Олександр Леонідо-

вич ; Херсон. держ. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. 
— Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2014-1947 А] УДК 378.6:355]:004 

4150. Юсеф Ю. В. Формування комунікативної культури майбутніх лікарів у 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Юсеф Юлія 
Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Міжрегіон. акад. упр. персона-

лом]. — Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (21 назва). — 100 пр. — 

[2014-2557 А] УДК 378.016:7/9]:61 

4151. Яворський А. А. Розвиток професійної самоорганізації майбутнього 
вчителя біології в процесі педагогічної практики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Яворський Андрій Андрійович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди", [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 
Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(23 назви). — 120 пр. — [2014-3153 А] УДК 378.011.3-051:57 

4152. Ярощук К. І. Формування професійної етики майбутніх інженерів-

педагогів при вивченні спеціальних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ярощук 
Катерина Ігорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Чернігів. нац. 

пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-3156 А] УДК 378.011.3-051:62 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

На ступінь кандидата 

4153. Чабанов В. Г. Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.12 "Ук-

раїнознавство" / Чабанов Василь Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2014. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2014-3020 А] УДК 39:316.324](477) 

391/395 Народний одяг. Звичаї, традиції. Життя народу 

На ступінь кандидата 

4154. Макогін Г. В. Український традиційний одяг як феномен національної 

культури : (за матеріалами вбрання зах. обл. України ХІХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та 

історія культури" / Макогін Ганна Василівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(7 назв). — 100 пр. — [2014-2096 А] УДК 391(=161.2)"18/20" 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь кандидата 

4155. Голець Н. Ю. Забезпечення екологічної безпеки від забруднення 
гідросфери амонійним азотом дренажних вод звалищ твердих побутових відходів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. 
безпека" / Голець Наталія Юліанівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, 
[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Івано-Франківськ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—17 (25 назв). — 100 пр. — [2014-1971 А] 

 УДК 502.173:504.5:628.472.3 
4156. Даценко В. М. Удосконалення технології та устаткування переробки 

твердих побутових відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Даценко Віталій Михайлович ; Держ. ВНЗ 
"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", [ДВНЗ "Донбас. нац. акад. буд-ва та 
архітектури"]. — Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2014-1993 А] УДК 502.174:628.4.032 

4157. Комариста Б. М. Моделювання та розрахунок індикаторів сталого 
розвитку для технологічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Комариста Богдана Миколаївна ; Сум. 
держ. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Суми, 2014. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2014-2042 А]
 УДК 502.11 

4158. Кравець О. О. Економічні основи формування інституціонального 
механізму управління якістю навколишнього середовища : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 
охорони навколиш. середовища" / Кравець Олена Олегівна ; Сум. держ. ун-т, [Донец. 
нац. ун-т]. — Суми, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2014-2053 А] УДК 502.13:330.837 

4159. Майорова О. Ю. Екологічні основи збереження рідкісних видів роду 
Gentiana L. (G. lutea L., G. punctata L., G. acaulis L.) флори Українських Карпат : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 
Майорова Оксана Юріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 
природокористування, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 
2014. — 25 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—23 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2094 А] 

 УДК 502.172:[502.211:582.923](292.452:477) 
4160. Макеєва Д. О. Підвищення рівня екологічної безпеки урбоекосистем за 

рахунок використання альтернативно-енергетичного потенціалу породних відвалів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец. ] 21.06.01 "Екол. 
безпека" / Макеєва Дарія Олександрівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 
Остроградського, [Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Кременчук, 2014. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-1922 А] 

 УДК 504+621.548 
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4161. Руденко М. І. Раритетний флорофонд Кримського природного запо-

відника: созологічні та популяційні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Руденко Марина Іванівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр. — Ялта, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-2199 А] 

 УДК 502.211:582](477.75) 

4162. Русакова Т. І. Прогнозування забруднення атмосферного повітря 

викидами від автотранспорту в умовах міської забудови : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Русакова Тетяна 

Іванівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", [Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-1932 А] УДК 504.5 

4163. Яцишин Т. М. Удосконалення методів зменшення техногенного 

забруднення атмосферного повітря при бурінні нафтогазових свердловин : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Яцишин Теодозія Михайлівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — 

[2014-1954 А] УДК 504.61:622.24 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь доктора 

4164. Олійник Б. В. Групи ізометрій і алгебраїчно-комбінаторні властивості 

метричних просторів з умовами скінченності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Олійник 

Богдана Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 26—28 (31 назва) та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2014-2517 А] 

 УДК 512.54+512.78 

На ступінь кандидата 

4165. Журавльов Д. В. Напівдосконалі напівдистрибутивні та папівпервинні 

кільця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 

"Алгебра та теорія чисел" / Журавльов Дмитро Вікторович ; НАН України, Ін-т 

математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2008 А] УДК 512.55 

514 Геометрія 

На ступінь кандидата 

4166. Вірченко В. Г. Комбінаторно-варіаційне геометричне моделювання 

технічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец. ] 

05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Вірченко Вадим Геннадійович ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 

Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (26 назв). — 100 пр. — [2014-1813 А]

 УДК 514.18 

4167. Мостовенко О. В. Формування дискретних каркасів поверхонь врівно-

важених покриттів з урахуванням об'єму, що перекривається : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. 

графіка" / Мостовенко Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

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

100 пр. — [2014-1925 А] УДК 514.18 

517 Аналіз 

На ступінь кандидата 

4168. Гетьман І. В. Топологічна структура гіперпросторів замкнених опуклих 

підмножин у лінійних топологічних просторах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Гетьман Іван 

Васильович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" [та ін.]. — 

Івано-Франківськ, 2014. — 13 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 11 (9 назв) та 

в підрядк. прим. — 120 пр. — [2014-1965 А] 

 УДК 517.982 

4169. Головацька І. А. Крайові задачі для систем інтегро-диференціальних 

рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.02 "Диференц. рівняння" / Головацька Іванна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2014. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2014-1817 А] УДК 517.929 

4170. Лисецька О. М. Нові узагальнення функцій Лежандра та їх застосуван-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 

"Диференц. рівняння" / Лисецька Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 17 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2658 А] 

 УДК 517.9 

4171. Пуйда Д. В. Прямі та обернені спектральні задачі для оператора Дірака 

на відрізку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Пуйда Дмитро Володимирович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 

2014. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2187 А] 

 УДК 517.984.54 

4172. Санікідзе Т. А. Якісні властивості розв'язків нестаціонарних систем 

теорії магнетизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Санікідзе Тарієл Автанділович ; НАН 

України, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 14 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1779 А] 

 УДК 517.955 

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів 

На ступінь кандидата 

4173. Лапко О. В. Змішані методи обчислення невизначеностей та їх застосу-

вання в системах штучного інтелекту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Лапко 

Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 17 с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2077 А] 

 УДК 519.1:004.89 
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519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

4174. Самосьонок О. С. Методи оцінювання параметрів марковських 
випадкових процесів з локальною взаємодією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та 
кібернетики" / Самосьонок Олександр Сергійович ; НАН України, Ін-т кібернетики 
ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2014-2212 А] УДК 519.21 

4175. Шевчук Р. В. Дифузійні процеси і нелокальні задачі для параболічних 
рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Шевчук Роман Володимирович ; 
НАН України, Ін-т математики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-1798 А] УДК 519.217.4 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

4176. Романюк В. В. Теоретико-ігрові методи ідентифікації моделей бага-
тоетапного технічного контролю і припрацювання за умов множинних невизна-
ченостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 
"Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Романюк Вадим Васильович ; Вінниц. 
нац. техн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Вінниця, 2014. — 48 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 36—45 (97 назв). — 110 пр. — [2014-2978 А] УДК 519.876.5 

4177. Харитонов Ю. М. Управління проектами і програмами реконструкції 
муніципальних систем теплопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Харитонов Юрій 
Миколайович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 
2014. — 59 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—56. — 115 пр. — [2014-3226 А] 

 УДК 519.8:[338.28:697.34 

На ступінь кандидата 

4178. Кравцов Г. О. Моделі функціонування електронного цифрового підпису 
в високотехнологічних електроенергетичних мережах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 
методи" / Кравцов Григорій Олексійович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання 
в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2055 А] УДК 519.87 

4179. Матвєєва С. Ю. Математичне моделювання поверхні тіла методами 
інтерстріпації функцій за даними радіолокації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 
методи" / Матвєєва Світлана Юріївна ; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Укр. 
інж.-пед. акад.]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2014-2100 А] УДК 519.876.5 

4180. Михайлова І. Ю. Методи і засоби математичного моделювання 
теплових полів у технологічних процесах безконтактної лазерної деформації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. 
моделювання та обчислюв. методи" / Михайлова Ірина Юріївна ; НАН України, Ін-т 
проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). 
— 100 пр. — [2014-2507 А] УДК 519.876.5:536.24 
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4181. Пустовіт М. О. Моделювання та візуалізація процесу неконтрольованого 

горіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 

"Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Пустовіт Михайло Олександрович ; 

Одес. нац. політехн. ун-т, [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля ДСНС 

України]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — 

[2014-3218 А] УДК 519.876.5:539.91 

4182. Третяк В. А. Методи та засоби математичного моделювання процесів 

теплообміну у двофазовому середовищі : (на прикладі лазерно-дугового наплавлен-

ня) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. 

моделювання та обчислюв. методи" / Третяк Валерія Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-2249 А] 

 УДК 519.876.5:621.791.92 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 

Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь кандидата 

4183. Ткачук А. Г. П'єзоелектричний гравіметр автоматизованої авіаційної 

гравіметричної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Ткачук Андрій 

Геннадійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. держ. 

технол. ун-т]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—21 (42 назви). — 

100 пр. — [2014-2753 А] УДК 528.563 

53 Фізика 

На ступінь кандидата 

4184. Кравчук К. Г. Статистичні властивості активності імпульсних нейронів 

за наявності зворотніх зв'язків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Кравчук Ксенія Григоріївна ; НАН 

України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — Київ, 2014. — 16 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2014-2057 А] УДК 53.047:577.38 

531 Загальна механіка. Механіка твердих і жорстких тіл 

На ступінь кандидата 

4185. Єжов П. В. Синтезовані фазові об'єкти в задачі оптичного розпізна-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 

"Оптика, лазер. фізика" / Єжов Павло Валентинович ; НАН України, Ін-т фізики. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-2617 А] 

 УДК 531.384:528.854 

4186. Очеретнюк Є. В. Задачі динаміки абсолютно твердого тіла на струнному 

підвісі зі змінними параметрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : спец. 01.02.01 "Теорет. механіка" / Очеретнюк Євген Володимирович ; 

НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1849 А] УДК 531.36 
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534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь кандидата 

4187. Ісаєв М. В. Особливості фототермічного та фотоакустичного перетво-

рення в неоднорідних структурах на основі кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ісаєв Микола 

Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2630 А] УДК 534.1:536.2 

4188. Лісовець С. М. Акустичний контроль міцності структурно-неоднорідних 

конструкційних полікристалічних матеріалів з використанням нелінійних ефектів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і 

методи контролю та визначення складу речовин" / Лісовець Сергій Миколайович ; 

Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—

18 (39 назв). — 120 пр. — [2014-3083 А] УДК 534 

4189. Павловський О. М. Багаторівнева система контролю вібрації авіаційного 

двигуна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 

"Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Павловський Олексій 

Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 26 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 21—23 (24 назви). — 100 пр. — [2014-2154 А] 

 УДК 534.647:621.45.01 

535 Оптика 

На ступінь доктора 

4190. Зенкова К. Ю. Енергетичні потоки та поляризаційно-кореляційні 

перетворення в оптичних полях і поляризаційно-чутливих середовищах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. 

фізика" / Зенкова Клавдія Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35. — 100 пр. — [2014-2015 А] 

 УДК 535.51 

На ступінь кандидата 

4191. Бігдай В. Г. Електронні збудження і люмінесценція полікристалічних 

сполук на основі галату цинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Бігдай Володимир Гаррійович ; 

Ін-т фіз. оптики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-2328 А] УДК 535.37:538.975 

4192. Данько В. П. Сенсори хвильового фронту з голографічною оптикою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 

"Оптика, лазер. фізика" / Данько Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-1991 А]

 УДК 535.92 

4193. Михайлов А. І. Методи контрастування спектрів рентгенівської 

флуоресценції та їх апаратурна реалізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / 

Михайлов Антон Ігорович ; Сум. держ. ун-т, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. 

— Суми, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-2113 А]

 УДК 535.372.082.5-34 
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536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь кандидата 

4194. Багрій П. І. Теплообмін та аеродинаміка пакетів плоскоовальних труб з 

неповним оребренням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Багрій Петро 

Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1885 А] 

 УДК 536.24:533.6.01 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

4195. Клевец Ф. Н. Фазовые состояния и спектры элементарных возбуждений 

в двух- и трехмерных гейзенберговских и негейзенберговских анизотропных магнетиках : 

автореф. дис. на соискание учён. степени д-ра физ.-мат. наук : спец. 01.04.11 

"Магнетизм" / Клевец Филипп Николаевич ; Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. 

— Симферополь, 2014. — 38 с. : ил. — Библиогр.: с. 34—36 (25 назв.). — 100 экз. — 

[2014-1834 А] УДК 537.61 

На ступінь кандидата 

4196. Тріщук О. Б. Збудження конічних та сферо-конічних структур елемен-

тарними джерелами електромагнітного поля : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Тріщук Оксана 

Богданівна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, [Фіз.-

мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2014-2758 А] 

 УДК 537.8 

4197. Шаповал О. В. Резонансне розсіяння електромагнітних хвиль на 

скінченних ґратках з тонких металевих та графенових стрічок : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Шаповал 

Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Уси-

кова. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-2787 А] УДК 537.86 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

4198. Гайдар Г. П. Вплив ядерного опромінення та теплових полів на кінетику 

електронних процесів і дефектоутворення в Si і Ge : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Гайдар Галина 

Петрівна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, [Ін-т 

ядер. дослідж.]. — Київ, 2014. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29. — 100 пр. — 

[2014-2404 А] УДК 538.91:546.28:[539.1+536.3 

На ступінь кандидата 

4199. Гільчук А. В. Особливості фазоутворення і мікроструктури в сплавах на 

основі Ni-Ti, Cu-Al, Ni-Mn-Ga, отриманих електроерозійним і плазмово-іскровим 

методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
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спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Гільчук Андрій Володимирович ; НАН 

України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—24 (18 назв). — 

120 пр. — [2014-1966 А] УДК 538.915 

4200. Демчишин А. Б. Моделювання поверхневого шару твердих тіл, 

модифікованого методом радіаційно-індукованих нановключень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Демчишин Андрій Богданович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-1997 А] 

 УДК 538.9 

4201. Панова О. В. Захист працюючих від впливу електромагнітних полів 

екрануванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Панова Олена Василівна ; Держ. служба гірн. 

нагляду та пром. безпеки України, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. 

безпеки та охорони праці", [Нац. авіац. ун-т.]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2160 А] 

 УДК 538.69:331.45 

4202. Сідоров С. Л. Флуктуації парапровідності та спектр елементарних 

збуджень в квазідвовимірних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Сідоров Сергій 

Леонідович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 

2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2014-2537 А] 

 УДК 538.915:538.945 

4203. Січкар С. М. Фононні спектри і електрон-фононна взаємодія в 

гексагональних перехідних металах та їх диборидах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Січкар Сергій 

Михайлович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1781 А] 

 УДК 538.915:544.223.22 

4204. Хіст В. В. Фазові переходи, магнітні та сегнетоелектричні властивості 

оксидних наноматеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Хіст Вікторія Володимирівна ; НАН 

України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2014. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-2774 А] УДК 538.91:537.226]-022.532 

4205. Швець У. С. Вплив пластичної деформації та іонного опромінення на 

аморфізацію і оптичні властивості сплавів на основі Fe і Ni : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Швець Уляна Станіславівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2301 А] 

 УДК 538.971 

539 Фізична природа матерії 

На ступінь доктора 

4206. Федоренко Л. Л. Лазерно-стимульовані масоперенос та структурні пере-

творення у приповерхневих шарах кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / 
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Федоренко Леонід Леонідович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова 

НАН України. — Київ, 2014. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29. — 100 пр. — 

[2014-2256 А] УДК 539.911:621.382 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 

4207. Літічевський В. О. Композиційні сцинтиляційні елементи на основі 

дисперсного селеніду цинку і оксидних сцинтиляторів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Літічевський 

Владислав Олександрович ; НАН України, Ін-т монокристалів, [Ін-т сцинтиляц. 

матеріалів]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-1921 А] УДК 539.1.074.5:[546.47+546.23 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних  

систем. Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь кандидата 

4208. Глазов А. Ю. Оцінювання залишкової довговічності пар кочення за 

утворенням контактно-втомних пошкоджень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Глазов Артем Юрійович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2335 А]

 УДК 539.3 

4209. Голуб П. О. Прояви динаміки кластеризації молекул спиртів в 

коливальних спектрах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

спец. 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Голуб Павло Олександрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 

100 пр. — [2014-1973 А] УДК 539.2:535.333 

4210. Гудь В. М. Вплив водяної пари на структуру та електрофізичні 

властивості гідрофобних полімерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.19 "Фізика полімерів" / Гудь Володимир Миколайович ; 

НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2014-1985 А] УДК 539.21.093 

4211. Лихачова О. В. Нелінійне деформування і випучування циліндрічних 

оболонок з розрізами при поздовжньому стисканні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Лихачова Ольга Вяче-

славівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпро-

петровськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-2659 А] УДК 539.3:62-112.5 

4212. Оліярник Н. Р. Гранично-елементне моделювання поздовжнього зсуву 

анізотропних тіл зі стрічковими включеннями та накладками : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 

твердого тіла" / Оліярник Назарій Романович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем 

механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2014-2146 А] УДК 539.3 
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54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

4213. Варваренко С. М. Амінофункційні поліестери природніх двоосновних 

амінокислот і поліетердіолів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : 

[спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Варваренко Сергій Миколайо-

вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 38 с. : іл., табл., схеми. — 

Бібліогр.: с. 31—35 (40 назв). — 100 пр. — [2014-1896 А] УДК 544.777 

На ступінь кандидата 

4214. Білинський-Слотило В. Р. Силові та структурно-енергетичні особливості 

хімічного зв'язку кристалів на основі Fe, Se, Te : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і 

діелектриків" / Білинський-Слотило Володимир Романович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2014-2811 А] УДК 544.22:[546.72+546.23/.24 

4215. Коротич О. І. Термочутливі гідрогелеві нанокомпозити з керованими 

колоїдно-хімічними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : спец. 02.00.11 "Колоїд. хімія" / Коротич Олена Іванівна ; НАН України, 

Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овчаренка. — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2886 А] УДК 544.773.432 

4216. Кохтич Л. М. Закономірності формування об'ємних періодичних 

структур полімер-наночастинки голографічним методом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Кохтич 

Людмила Михайлівна ; НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-2050 А] 

 УДК 544.137:778.37 

4217. Ларіонов С. Г. Металізований гідроксид нікелю як активний матеріал 

для лужних аккумуляторів та електрохімічних конденсаторів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / 

Ларіонов Сергій Геннадійович ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-2904 А] УДК 544.63:546.74-36 

4218. Мовчан Д. М. Міжатомна взаємодія і фазові перетворення у сплавах на 

основі систем Fe-H і Ni-H : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Мовчан Денис Миколайович ; НАН України, 

Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2014. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2014-2118 А] 

 УДК 544.163.2:669.788 

4219. Станецька А. С. Взаємодія кристалів нелегованого та легованого ZnSe з 

бромвиділяючими травильними композиціями на основі H2O2—HBr : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / 

Станецька Анна Сергіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України]. — Чернівці, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1785 А] 

 УДК 544.22:546.47'23]:621.794.42 
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4220. Угнівенко А. П. Кластероутворення води на поверхні композитів на 
основі нанокремнезему та біополімерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Угнівенко Андрій 
Петрович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2014. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2549 А] 

 УДК 544.72:546.284-31 
4221. Філоненко О. В. Теоретичне дослідження структури та властивостей 

фулереноподібних молекулярних форм діоксиду кремнію : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Філоненко 
Оксана В'ячеславівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 
2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2014-2552 А]
 УДК 544.77:546.284-31 

4222. Шмичкова О. Б. Діоксидносвинцеві електроди, модифіковані сполуками 
металів у високих ступенях окиснення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Шмичкова Олеся Борисівна ; Держ. 
ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2313 А] 

 УДК 544.653.2 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

4223. Висоцький А. А. Експериментальна оцінка церебропротекторної актив-
ності координаційних сполук германію з біолігандами при закритій черепно-
мозковій травмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.05 "Фармакологія" / Висоцький Антон Анатолійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Одес. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Одеса, 2014. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2014-1898 А] 

 УДК 546.289+577.164]:615.216.8 
4224. Кутолей Д. О. Синтез та властивості змішанолігандних комплексних 

сполук купруму(ІІ) на основі комплексонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Кутолей Денис Олексійович ; 
Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", [ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — Донецьк, 
2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-2072 А] 

 УДК 546.562-3.057 
4225. Тупіцина І. А. Кристали вольфрамату кадмію з поліпшеними сцинти-

ляційними параметрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Тупіцина Ірина Аркадіївна ; НАН України, Ін-т 
монокристалів, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-1941 А] 

 УДК 546.48'78:620.179.152.5 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

4226. Роженко О. Б. Слабкі взаємодії в органічних та елементоорганічних 

сполуках: квантово-хімічне моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" ; 02.00.08 "Хімія елементоорганіч. 

сполук" / Роженко Олександр Борисович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — Київ, 

2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (40 назв). — 100 пр. — [2014-2531 А]

 УДК 547.1+547.1'1]:544.18 
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На ступінь кандидата 

4227. Вервес Є. В. Синтез та властивості похідних піроло[2,3-d]піримідин-6-

карбонової кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Вервес Євгеній Вікторович ; НАН України, Ін-т 

біоорганіч. хімії та нафтохімії. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-1762 А] УДК 547.631.7'854.04.05 

4228. Дудік О. О. Адсорбція та хімічні перетворення аліфатичних амінів різної 

будови на поверхні пірогенних оксидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Дудік Олеся Олек-

сандрівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2014. — 24 с. : 

іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2478 А] 

 УДК 547-304.2 

4229. Левіч С. В. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 

3-арил(аралкіл)ксантиніл-7(8)-алканових та 8-метилтіоалканових кислот : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. 

хімія та фармакогнозія" / Левіч Сергій Вадимович ; М-во охорони здоров'я України, 

Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—22 

(29 назв). — 100 пр. — [2014-2080 А] УДК 547.815:615.07 

4230. Матвіюк Т. В. Дизайн, синтез та біологічна активність 1,3-дизаміщених 

піролідин-2,5-діонів як потенційних протитуберкульозних препаратів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Матвіюк 

Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2102 А] 

 УДК 547.745 

4231. Міхєєнко В. М. Синтез, будова та реакційна здатність N-арил(фенокси, 

бензіліден)ацетил-1,4-бензохінонмоноімінів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Міхєєнко Вікторія 

Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Донбас. держ. машино-

будів. акад.]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-2938 А] УДК 547.567 

4232. Панасенко Н. В. 4-Піразоліліміни та їх функціональні аналоги в синтезі 

піразоловмісних гетероциклічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Панасенко Надія Віссаріонівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Буковин. держ. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я 

України]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2014-2158 А] УДК 547.747+547.415.3 

4233. Савка Р. Д. Синтез і властивості функціоналізованих 1,2,3-триазолів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец. ] 02.00.03 "Органіч. 

хімія" / Савка Роман Дмитрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Львів, 2014. — 20 с. : табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-2207 А] УДК 547.79 

4234. Ткаченко О. В. Синтез, хімічні перетворення та біологічна активність 

похідних тієно[2,3-d]піримідину та тієно[3,2-d]піримідину : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармако-

гнозія" / Ткаченко Олена Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 22 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-1871 А] УДК 547.853.057 
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4235. Фролов К. О. Ціаноселеноацетамід та його похідні в синтезі селено-

вмісних азагетероциклів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Фролов Костянтин Олександрович ; Укр. держ. 

хім.-технол. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Дніпропетровськ, 

2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—18 (34 назви). — 100 пр. — 

[2014-2553 А] УДК 547.8'123-044.962 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь кандидата 

4236. Саннікова Н. К. В. Розповсюдження на шельфі та накат на берег 

нелінійних довгих хвиль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Саннікова Наталя Камілла Вікторівна ; НАН 

України, Мор. гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-3138 А] УДК 550.344.4 

550.4 Геохімія 

На ступінь кандидата 

4237. Кухар М. В. Геохімія галогенів підземних вод центральної частини 

Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Кухар Михайло Володимиро-

вич ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2653 А]

 УДК 550.42:546.12:556.3(477.52/.53) 

4238. Попенко Е. С. Геохімія селену в об'єктах довкілля України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Попенко 

Едуард Сергійович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення 

ім. М. П. Семененка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-2717 А] УДК 550.42:549.23:504](477) 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  

Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.46 Океанологія. Підводна топографія. Дно океану 

На ступінь доктора 

4239. Васечкіна О. Ф. Просторово-часова мінливість параметрів екосистем 

прибережної зони Чорного моря на основі об'єктно-орієнтованого моделювання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.08 

"Океанологія" / Васечкіна Олена Федорівна ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — 

Севастополь, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (42 назви). — 100 пр. — 

[2014-2829 А] УДК 551.465(262.5):519.8 

На ступінь кандидата 

4240. Глобіна Л. В. Дисипація енергії та вертикальний обмін за рахунок 

обвалень інерційно-гравітаційних внутрішніх хвиль : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Глобіна Любов 

Вікторівна ; НАН України, Мор. гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2014-2602 А] 

 УДК 551.465 

4241. Євстігнєєва Н. О. Чисельний аналіз циркуляції в прибережній зоні 

Чорного моря на основі гідродинамічної моделі з асиміляцією даних спостережень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 

"Геофізика" / Євстігнєєва Наталя Олександрівна ; НАН України, Мор. гідрофіз. ін-т. 

— Севастополь, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-3128 А] 

 УДК 551.465.4(210.5:262.5) 

4242. Лазарчук І. П. Адаптивні моделі інтегральних процесів в морських 

екосистемах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

04.00.22 "Геофізика" / Лазарчук Інга Петрівна ; НАН України, Мор. гідрофіз. ін-т. — 

Севастополь, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-3130 А] 

 УДК 551.465(262.5) 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 

4243. Вишкваркова О. В. Екстремальні опади та їх кліматичні особливості на 

території України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 

11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Вишкваркова Олена 

Василівна ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2014. — 15 с. — 

Бібліогр.: с. 11—13 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1899 А] 

 УДК 551.577.21(477) 

4244. Пішняк Д. В. Термодинамічні та енергетичні умови розвитку мезо-

масштабних процесів у фронтальних зонах атмосфери : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, 

агрометеорологія" / Пішняк Денис Васильович ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2284 А] 

 УДК 551.515.8 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

4245. Мочалова І. С. Вплив хронічної гіпертермії на морфофункціональні 

властивості печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Мочалова Ірина Сергіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2014. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3191 А] 

 УДК 57.043:616.36-002.2 

4246. Фалько О. В. Вплив низькотемпературного зберігання на антиатеро-

генну дію сироватки плацентарної крові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Фалько Оксана Валеріївна ; НАН 

України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3141 А] 

 УДК 57.013:615.383 
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574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь кандидата 

4247. Власенко Н. О. Біоекологічні особливості лісів зеленої зони міста 
Полтави : (біорізноманітність, відновлення, охорона) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Власенко Наталія 
Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 
2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2014-2589 А]
 УДК 574:581.526.42](477.53-25) 

4248. Гілета Л. А. Акустичне навантаження великих урбоекосистем : (на 
прикладі м. Львова) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / 
Гілета Любов Андріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-2601 А] 

 УДК 574.2(477.83-25) 
4249. Ященко С. А. Ефективність використання індикаторів біорізноманіт-

ності агроекосистем за умов різного антропогенного навантаження : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Ященко Сергій 
Андрійович ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики та продовольства України]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1957 А] 

 УДК 574.4:631.95 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь кандидата 

4250. Катеринчук О. М. Генетична активність нових хіральних нітрозоалкіл-
сечовин на озимій м'якій пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Катеринчук Олександр Михайлович ; НАН 
України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2635 А] 

 УДК 575.224:633.111"324" 
4251. Чередник Ю. О. Ефективність використання різних геномних маркерів 

Mycobacterium tuberculosis для удосконалення технології діагностики туберкульозу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 
"Генетика" / Чередник Юрій Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Нац. наук. центр радіац. медицини", [ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмоно-
логії ім. Ф. Г. Яновського НАМН України"]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2275 А] 

 УДК 575.111:579.873.2 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь кандидата 

4252. Запольська К. М. Застосування мультипотентних мезенхімальних 
стовбурових клітин для захисту трансплантованого жирового графту від тканинної 
резорбції : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.08 "Трансплантологія та штуч. органи" / Запольська Катерина 
Михайлівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та транспланто-
логії ім. О. О. Шалімова". — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2014-2624 А] УДК 576.3/.7:616-089.843 
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4253. Матвієнко М. Г. Морфофункціональний стан гіпоталамо-гонадного 

комплексу щурів при взаємодії кісспептинергічної та α-адренергічної систем і 

мелатоніну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Матвієнко Марія Григорівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (28 назв). — [2014-2669 А] УДК 576.31:591.16 

577 Maтеріальні основи життя. Біохімія.  

Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 

4254. Дворщенко К. О. Біохімічні механізми функціонування печінки та 

підшлункової залози в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Дворщенко 

Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (42 назви). — 150 пр. — [2014-2848 А] 

 УДК 577.12 

4255. Шмараков І. О. Біохімічні аспекти функціонування ретиноїд-залежних 

метаболічних і сигнальних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Шмараков Ігор Олександрович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2014. 

— 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—42 (57 назв). — 100 пр. — [2014-2795 А] 

 УДК 577.161.1 

На ступінь кандидата 

4256. Длябога Ю. З. Склад ліпідів і жирних кислот в організмі щурів за 

експериментальної гіперхолестеринемії та її корекції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Длябога Юлія 

Зиновіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2014. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1998 А] 

 УДК 577.115:616-092.9 

4257. Коперник І. М. Прогнозування та оцінка антимікотичної активності 

нових азолів та бісфосфонатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Коперник Ірина Миколаївна ; НАН 

України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3213 А] 

 УДК 577.1:[547.78+547.1'18 

4258. Кузьміна Н. В. Активність та ізоформи ензимів малат-аспартатного 

шунта й антиоксидантного захисту сперми і якість сперміїв : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кузьміна 

Наталія Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2068 А]

 УДК 577.15:591.463.1 

4259. Рясний В. М. Поєднана дія вітаміну D3 та метиленбісфосфонату за 

експериментального остеопорозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Рясний Валерій Михайлович ; НАН України, 

Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-2204 А] УДК 577.161.2.083.3:616.71-007.234 
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4260. Шестеренко Ю. А. Біотехнологія іммобілізації на полімерних носіях 
тирозинази Agaricus bisporus для окиснення фенольних сполук : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / 
Шестеренко Юлія Аркадіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Фіз.-хім. ін-т 
ім. О. В. Богатського НАН України]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (30 назв). — 100 пр. — [2014-2309 А] УДК 577.113+577.112].083 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

4261. Войтович О. В. Особливості мікробіоценозу слизової оболонки носа 
людини в умовах промислового міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Войтович Олександр Васильович ; 
НАН України, Ін-т біології клітини, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Львів, 2014. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2832 А] 

 УДК 579.233:611.2]:504.61 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

4262. Кобів Ю. Й. Популяції рідкісних видів рослин Українських Карпат: 
структура, динаміка, збереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 
наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Кобів Юрій Йосипович ; НАН України, Ін-т 
ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Ін-т екології Карпат]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 32—37 (58 назв). — 100 пр. — [2014-2033 А] 

 УДК 582:574.3](477:292.452) 

На ступінь кандидата 

4263. Вашеняк Ю. А. Диференціація фіторізноманіття Центральноподіль-
ського геоботанічного округу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [ спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Вашеняк Юлія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 
ботаніки ім. М. Г. Холодного. — Київ, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(13 назв). — 120 пр. — [2014-1812 А] УДК 581.526.4/.5(477.43/.44-191.2) 

4264. Дрозденко Г. М. Зв'язок фенотипових ознак ефективності симбіозу сої із 
фізіолого-біохімічними характеристиками штамів і Tn5-мутантів Bradyrhizobium 
japonicum : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 
"Фізіологія рослин" / Дрозденко Галина Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізіології 
рослин і генетики. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 120 пр. — [2014-2004 А] УДК 581.557:633.34 

4265. Кокар Н. В. Біолого-екологічні особливості Centaurea jacea L. (Asteraceae) в 
Українських Карпатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Кокар Наталія Василівна ; НАН України, Нац. ботан. сад 
ім. М. М. Гришка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Київ, 2014. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (20 назв). — 100 пр. — 
[2014-2040 А] УДК 581.2:582.998.1](477:292.452) 

4266. Лучків О. М. Антиоксидантна система проростків Zea mays L. і Triticum 
aestivum L. за дії саліцилової кислоти та фітопатогену Fusarium sp. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Лучків Ольга 
Миронівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 
100 пр. — [2014-2917 А] УДК 581.143:547.587.1 
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4267. Скрипка Г. І. Морфобіологічні особливості сортів іриса гібридного (Iris 

hybrida hort.) при інтродукції в Лісостеп України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Скрипка Ганна Іванівна ; НАН 

України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-1865 А] 

 УДК 582.572.7:581.4](292.485:477) 

4268. Сосновська С. В. Carex pauciflora Lightf. і C. dioica L. (Cyperaceae) в 

Україні: хорологія, ценологія, популяційна структура та збереження : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Сосновська 

Світлана Володимирівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Ін-т 

екології Карпат]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). 

— 100 пр. — [2014-2231 А] УДК 582.542.12:574.3](477) 

4269. Чуєнко А. І. Мікроміцети — агенти пошкодження гумотехнічних мате-

ріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікро-

біологія" / Чуєнко Андрій Ігорович ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. За-

болотного НАН України. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Назва в анотації: 

Мікроскопічні гриби — агенти пошкодження гумотехнічних матеріалів. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (20 назв). — 120 пр. — [2014-2297 А] УДК 582.28:678.4.02 

59 Зоологія 

На ступінь доктора 

4270. Утєвський С. Ю. Закономірності видоутворення і філогенезу п'явок : 

(Hirudinida) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.08 

"Зоологія" / Утєвський Сергій Юрійович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмаль-

гаузена, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 38—42 (36 назв). — 100 пр. — [2014-2550 А] 

 УДК 595.143:591.16 

На ступінь кандидата 

4271. Алексієнко М. В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі 

лентичних екосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Алексієнко Микола Вадимович ; Київ. нац. ун-т 

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

(19 назв). — 100 пр. — [2014-2803 А] УДК 591.5:597.2/.5 

4272. Глущенко Р. М. Морфогенез великогомілкових кісток при нанесенні в 

них механічних дефектів в різні вікові періоди : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Глущенко Роман 

Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". — 

Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2371 А]

 УДК 591.37:57.043 

4273. Надольний А. О. Павуки надродини Lycosoidea (Arachnida, Aranei) 

Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 

"Зоологія" / Надольний Антон Олександрович ; НАН України, Ін-т зоології 

ім. І. І. Шмальгаузена, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3192 А] 

 УДК 595.44(477.75) 
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6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь кандидата 

4274. Древаль К. Г. Біотехнологічні особливості базидіальних грибів – 

продуцентів целюлозолітичних ферментів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец. ] 03.00.20 "Біотехнологія" / Древаль Костянтин Григорович ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Донец. нац. ун-т]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-2002 А] 

 УДК 602.4:582.284 

61 Медичні науки 

На ступінь кандидата 

4275. Кефелі-Яновська О. І. Проблеми оптимізації в завданнях трансформації 

навчальних знань в медичній освіті : (на прикладі морфол. дисциплін) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. 

інформатика і кібернетика" / Кефелі-Яновська Олена Ігорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2876 А]

 УДК 61:004 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна  

анатомія 

На ступінь доктора 

4276. Цигикало О. В. Закономірності морфогенезу та топографії позапе-

чінкових жовчних проток у ранньому періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Цигикало Олександр Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Івано-Франківськ, 

2014. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—29 (49 назв). — 100 пр. — [2014-3228 А] 

 УДК 611.36 

На ступінь кандидата 

4277. Вітенок О. Я. Анатомічні особливості прямої кишки у ранньому періоді 

онтогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 

"Нормал. анатомія" / Вітенок Ольга Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Харків, 2014. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3123 А] 

 УДК 611.35.068 

4278. Логоша А. І. Вікові особливості репаративного остеогенезу в умовах 

позаклітинного зневоднення організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Логоша Андрій Іванович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-

гієвського", [Сум. держ. ун-т]. — Сімферополь, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-2498 А] 

 УДК 611.018.4-053:616.395 
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4279. Сметюх О. А. Особливості морфофункціональної перебудови судинного 

русла та тканин язика щурів при експериментальному моделюванні його опіків 

різного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Сметюх Олеся Андріївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-2228 А] 

 УДК 611.313.018.5/.6:616-001.17]-092.9 

4280. Чумаченко О. Ю. Структурно-функціональні зміни в системі епіфіз—

проміжна частка гіпофіза в умовах тривалої дії нітратів та її корекції : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Чумаченко Олександр Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. 

"Луган. мед. ун-т", [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Луганськ, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2786 А] 

 УДК 611.814-048.76:546.175 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна  

фізіологія 

На ступінь кандидата 

4281. Бесчасний С. П. Механізми адаптації до стресу дітей 7—11 років 

викликаного вродженою сенсоневральною туговухістю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / 

Бесчасний Сергій Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Херсон. держ. ун-т]. 

— Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — 

[2014-2451 А] УДК 612.858.7.017-053.5 

4282. Гриценюк М. С. Превентивні механізми регуляції водно-сольового 

гомеостазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Гриценюк Марія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — Харків, 

2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1982 А]

 УДК 612.87:616-002 

4283. Довгань О. В. Функціональна активність нейронів гіпоталамуса та 

мигдалеподібного комплексу під час реалізації їжодобувних рухів у щурів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. 

фізіологія" / Довгань Олександр Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, 

Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1999 А] 

 УДК 612.822:612.763 

4284. Іваниця А. О. Реовазографічні показники гомілки у юнаків та дівчат: 

залежність від статі, віку та соматотипу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Іваниця Аріна Олек-

сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. 

— Вінниця, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-2481 А] УДК 612.13:611.98]-053.6-056.23 

4285. Іщенко Г. О. Показники кардіоінтервалографії у здорових чоловіків і 

жінок різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Іщенко Григорій Олександрович ; М-во 
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охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2483 А]

 УДК 612.171-056.23 

4286. Капустіна О. В. Вплив одноразових фізичних навантажень різної 

інтенсивності на еритроцити і лейкоцити спортсменів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [ спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Капустіна 

Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", 

[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Луганськ, 2014. — 15 с. — Бібліогр.: 

с. 11—12 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3073 А] 

 УДК 612.111/.112:796.015 

4287. Кириченко Ю. В. Електрична активність серця осіб юнацького віку, які 

не займаються спортом, і спортсменів різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Кириченко 

Юрій Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-2486 А] 

 УДК 612.17-053.6-056.23 

4288. Кравченко Д. А. Методи інгібування панкреатичних зірчастих клітин 

для попередження прогресування фіброзу підшлункової залози при хронічному 

панкреатиті : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кравченко Дмитро Анатолійович ; Нац. акад. 

мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — 

Київ, 2014. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2014-2892 А]

 УДК 612.06:616.37-002.17-037-039.71-085-089 

4289. Осьмак Є. Д. Розумова працездатність при гіпоксичному впливі у людей 

похилого віку з фізіологічним та прискореним старінням дихальної системи: підходи 

до корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [ спец.] 

14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Осьмак Євгеній Дмитрович ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова". — Київ, 2014. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2150 А] 

 УДК 612.2:616-053.9 

4290. Радомська О. Ю. Роль мікроциркуляторних порушень в патогенезі 

резидуальних поліпів шлунку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Радомська Олена Юріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2014. — 24 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3197 А] 

 УДК 612.13:616.33-092 

4291. Семенихіна О. М. Роль сірководню в регуляції тонусу гладеньких м'язів 

судин і кардіопротекторні механізми його дії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Семенихіна 

Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 

2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2014-2534 А] 

 УДК 612.146:543.375.5 

4292. Томаревська О. С. Фізіологічні можливості забезпечення загальної 

працездатності осіб похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Томаревська Олена Сергіївна ; Нац. 
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акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН 

України". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-2755 А] УДК 612.67+613.98 

4293. Ульяницька Н. Я. Вплив роботи за дисплеєм комп'ютера на зір 

підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Ульяницька Наталія Ярославівна ; М-во охорони здоров'я 

України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2764 А] 

 УДК 612.84.014.48:004.353.2]-053.6 

4294. Шейх Саджаде М. Р. Стан імунітету у дітей і підлітків, які мешкають в 

зонах радіологічного контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Шейх Саджаде Мохаммад Реза ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Київ, 2014. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3236 А] 

 УДК 612.017-053.2/.6:[504.5:628.4.047 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

613.7 Здоров'я та гігієна дозвілля, відпочинку і сну 

На ступінь кандидата 

4295. Коробчанський П. О. Гігієнічні аспекти впливу фізичної підготовки на 

формування здоров'я і професійної успішності студентів-медиків : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Коробчанський Павло Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 

100 пр. — [2014-2885 А] 

 УДК 613.71:378.091.212.7:61 

613.9 Здоров'я та гігієна в етнічному, віковому  

і статевому аспектах 

На ступінь кандидата 

4296. Голодько К. А. Гігієнічне обґрунтування підходів до експертизи елект-

ронних навчальних продуктів для дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Голодько Катерина 

Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-2842 А] 

 УДК 613.955:004.38]-047.44 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання  

нещасним випадкам 

На ступінь кандидата 

4297. Балябас В. Д. Пожежно-рятувальна служба в Україні: становлення та 

розвиток (1991—2011 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Балябас Володимир Дмитрович ; НАН України, Ін-т 
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українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2014-2364 А] УДК 614.84(477)"1991/2011" 

4298. Матвієць Л. Г. Оптимізація комплексної реабілітації пацієнтів похилого 

віку з гіпертонічною хворобою в практиці сімейного лікаря із застосуванням 

психологічних методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.38 "Заг. практика — сімейна медицина" / Матвієць Людмила Гри-

горівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН 

України"]. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-2101 А] 

 УДК 614.253.2-055:616.12-008.33-036.82-053.9 

4299. Мороз Г. І. Обґрунтування оптимальної тривалості штучної мікрокліма-

тотерапії у часто і тривало хворіючих дітей та дітей, що страждають рецидивуючим 

бронхітом, на етапі санаторно-курортного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія і 

курортологія" / Мороз Галина Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. респ. 

установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова" [та ін.]. 

— Ялта ; Сімферополь, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-2120 А] 

 УДК 614.215:616.233-002]-053.2 

4300. Павленко М. В. Обґрунтування системи підвищення ефективності 

використання ресурсів стаціонарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Павленко Максим Віталійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. 

акад. МОЗ України". — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. 

— [2014-2954 А] УДК 614.21 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

4301. Борисюк І. Ю. Фармакокінетичний та біофармацевтичний аналіз 

біодоступності лікарських засобів з різними механізмами всмоктування : (експерим. 

дослідж. та комп'ютер. моделювання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Борисюк Ірина Юріївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського 

НАН України]. — Харків, 2014. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—37 (62 назви). — 150 пр. — [2014-1895 А] 

 УДК 004.4:615.033 

На ступінь кандидата 

4302. Казунін М. С. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 7-за-

міщених-8-(карбоксіалкіл)-3-метил-1Н-пурин-2,6-(3Н,7Н)-діону : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Казунін Максим Станіславович ; М-во охорони здоров'я України, 

Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 

(25 назв). — 100 пр. — [2014-1828 А] 

 УДК 615.073/.074:547.857 
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4303. Лабузова Ю. Ю. Реакції калій гідрогенпероксомоносульфату з 

цефалоспоринами та їх застосування у фармацевтичному аналізі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Лабузова Юлія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). 

— 100 пр. — [2014-2076 А] 

 УДК 615.07:547.583.5:546.32 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

4304. Владимирова І. М. Стандартизація підходів до цілеспрямованого 

пошуку лікарських засобів рослинного походження для лікування захворювань 

щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : 

[спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Владимирова Інна 

Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. 

— 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (57 назв). — 100 пр. — [2014-1814 А] 

 УДК 615.322.07 

4305. Ткачова О. В. Фармакологічне вивчення нових лікарських препаратів, 

створених на основі природних субстанцій і призначених для місцевого лікування 

ранового процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : 

[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Ткачова Оксана Віталіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—35 (41 назва). — 130 пр. — [2014-3003 А] 

 УДК 615.32:616-001.4 

На ступінь кандидата 

4306. Авідзба Ю. Н. Фітохімічне дослідження одержаних субстанцій на основі 

відходів виробництва настойки евкаліпта та ефірної олії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Авідзба Юлія Наліковна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). 

— 100 пр. — [2014-2561 А] 

 УДК 615.451.1+665.526 

4307. Акімова М. С. Експериментальне дослідження стреспротекторних 

властивостей кріоподрібненого порошку аронії чорноплідної при гіпокінетичному 

стресі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

14.03.05 "Фармакологія" / Акімова Маргарита Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (30 назв). — 100 пр. — [2014-1881 А] 

 УДК 615.214:582.734.3 

4308. Багуля О. В. Хіміко-токсикологічне дослідження дифеніну : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец. ] 15.00.02 "Фармацевт. 

хімія та фармакогнозія" / Багуля Олександр Вікторович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1803 А] 

 УДК 615.213.073/.074 
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4309. Водославський В. М. Фармакогностичне вивчення трави зірочника 

середнього : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Водославський Василь Миро-

славович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2590 А] 

 УДК 615.322:582.661.51 

4310. Вольська А. С. Експериментальне обґрунтування доцільності попе-

редження гепатотоксичної дії парацетамолу тіотриазоліном : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Вольська 

Аліна Станіславівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Держ. 

ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Одеса, 2014. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2403 А] 

 УДК 615.212.065:615.225 

4311. Гевоян С. Р. Фармакологічне вивчення простатопротекторної дії 

оригінального лікарського препарату на основі ліпофільного екстракту поліфлерного 

пилку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

14.03.05 "Фармакологія" / Гевоян Сусанна Рафаелівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-2837 А] УДК 615.254.015:638.138 

4312. Гергель Є. М. Фармакогностичне вивчення деяких представників 

родини Elaeagnaceae флори України та отримання на їх основі лікарських 

субстанцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Гергель Євгенія Миколаївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ПВНЗ "Київ. мед. ун-т Укр. 

асоц. нар. медицини"]. — Запоріжжя, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2014-1964 А] 

 УДК 615.322.07:582.724.1 

4313. Голембіовська О. І. Фармакогностичне дослідження суховершків 

звичайних : (Prunella vulgaris L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / 

Голембіовська Олена Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т, [Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України"]. — 

Запоріжжя, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (23 назви). 

— [2014-1970 А] УДК 615.322.074:582.929.4 

4314. Гринь В. В. Фармакологічна корекція імунних порушень, індукованих 

ультрафіолетовим опроміненням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Гринь Віра Василівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", 

[Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2608 А] УДК 615.275.4:612.017.1 

4315. Дроговоз К. В. Експериментальне обґрунтування доцільності використання 

нових комбінованих вагінальних препаратів для лікування неспецифічних вагінітів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Дроговоз Катерина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Одес. нац. мед. ун-т, [Нац. фармацевт. ун-т]. — Одеса, 2014. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2373 А] 

 УДК 615.256.5:618.15 
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4316. Жаркова С. О. Фармакоекономічне обґрунтування принципів 

лікарського забезпечення хворих на рак шлунка та рак прямої кишки за умов 

медичного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 

наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / 

Жаркова Світлана Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. 

— Харків, 2014. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (25 назв). — 100 пр. — 

[2014-2620 А] УДК 615.2:[616.33+616.35]-006.6 

4317. Кононенко А. В. Фармакологічне вивчення протизапальної активності 

густого екстракту листя горобини звичайної : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Кононенко Анна 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 130 пр. — [2014-1839 А]

 УДК 615.322.035.1 

4318. Конюхов І. В. Розробка складу і технології багатокомпонентної твердої 

лікарської форми гепатопротекторної дії з сировини рослинного походження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 

"Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Конюхов Ігор 

Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2043 А] 

 УДК 615.244:615.322.015 

4319. Матяшова Н. О. Науково-практичні підходи до фармакоепідеміоло-

гічного та фармакоекономічного оцінювання споживання антибактеріальних засобів 

при амбулаторному та стаціонарному лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. 

справи та суд. фармація" / Матяшова Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. 

— 120 пр. — [2014-2104 А] 

 УДК 615.281.014:614.21 

4320. Мирошниченко Ю. О. Розробка методів хіміко-токсикологічного 

аналізу кетотифену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Мирошниченко Юлія 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 

2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2110 А]

 УДК 615.218.015.11.099 

4321. Міщенко В. І. Науково-методичні підходи до регулювання обігу 

парафармацевтиків в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. 

фармація" / Міщенко Вікторія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). 

— 100 пр. — [2014-2116 А] УДК 615.15(477) 

4322. Мормоль І. А. Фармакогенетичний підхід до використання антагоністу 

рецепторів ангіотензину — ІІ першого типу у хворих на хронічний пієлонефрит з 

артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец. ] 14.01.37 "Нефрологія" / Мормоль Ірина Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ "Ін-т нефрології", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад."]. — Київ, 2014. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2014-3190 А]

 УДК 615.254 
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4323. Москаленко В. Ю. Хіміко-токсикологічний аналіз метформіну : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Москаленко Валерія Юріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1846 А] 

 УДК 615.252.349.7.015 

4324. Островська Л. Л. Фармако-токсикологічна оцінка нового протимікроб-

ного препарату на основі флуренізиду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Островська Лариса 

Леонідівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Держ. н.-д. контрол. ін-т вет. 

препаратів та корм. добавок]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-2149 А] УДК 615.281.9 

4325. Очкур О. В. Фармакогностичне дослідження видів роду Artemisia L. 

флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Очкур Олександр 

Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2151 А] 

 УДК 615.322:582.998.2(477) 

4326. Пакришень С. В. Вплив блокаторів кальцієвих каналів похідних 

дигідропіридину – амлодипін та димеодипін – на структуру та метаболізм міокарду 

за умов доксорубіцинової кардіоміопатії : (морфол. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Пакришень 

Світлана Віталіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фарма-

кології та токсикології НАМН України". — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2701 А] 

 УДК 615.22:616.127]-092.9 

4327. Савченко Д. С. Експериментальне обґрунтування протимікробної та 

сорбційної активності ентеросорбенту з наносріблом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Савченко 

Дмитро Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2014-2209 А] 

 УДК 615.281:546.57 

4328. Сімонян Л. С. Науково-методичні підходи до удосконалення фармацев-

тичної допомоги хворим на грип за умов медичного страхування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Сімонян Люсіне Сандроївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 25 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2014-2222 А] 

 УДК 615.281:616.921.5:368.9.06 

4329. Фуклева Л. А. Фармакогностичне дослідження чебреців звичайного та 

кримського та отримання субстанцій на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фарма-

когнозія" / Фуклева Лариса Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 

держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 

(27 назв). — 100 пр. — [2014-3225 А] УДК 615.322:582.929.4 
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4330. Хромих А. Г. Науково-практичні підходи до побудови й управління 

інтегрованими логістичними системами у фармації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. 

справи та суд. фармація" / Хромих Анастасія Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (26 назв). — 100 пр. — [2014-2778 А] 

 УДК 615.1:005.932 

4331. Шимкус Ю. Ю. Експериментальне обґрунтування фармакологічної 

профілактики цереброваскулярних порушень за допомогою донепезилу та 

бетагістину при моделюванні загальної широкосмугової вібрації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Шимкус 

Юлія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Держ. 

установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Одеса, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3237 А] 

 УДК 615.225:616.831 

4332. Шукаєва О. П. Наукове обґрунтування забезпечення якості біологічних 

лікарських засобів на основі комплексного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. 

справи та суд. фармація" / Шукаєва Ольга Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — 

Запоріжжя, 2014. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-2800 А] УДК 615.32.012.07 

4333. Ярош О. О. Фармакодинаміка та фармакокінетика нового похідного 

монокарбаматів (AGB-31) з протисудомною активністю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Ярош Олег 

Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМН України". — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2560 А] 

 УДК 615.213.015.11 

615.9 Загальна токсикологія. Загальні дослідження  

отрут і отруєння 

На ступінь кандидата 

4334. Зінов'єва М. Л. Токсичні властивості 7-гідроксикумарину та його 

комбінована дія з етиловим спиртом : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.06 "Токсикологія" / Зінов'єва 

Марина Людомирівна ; Держ. підприємство "Наук. центр превент. токсикології, 

харч. та хім. безпеки ім. акад. Л. І. Медведя М-ва охорони здоров'я України". — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2412 А]

 УДК 615.9:[547.587.51+547.262 

4335. Харченко О. А. Гострі отруєння пестицидами при сучасних формах 

ведення сільського господарства та їх віддалені наслідки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.06 "Токсикологія" / Харченко Олег 

Альбертович ; М-во охорони здоров'я України, Наук. центр превент. токсикології, 

харч. та хім. безпеки ім. акад. Л. І. Медведя. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2772 А] 

 УДК 615.9:632.934.1 
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616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь кандидата 

4336. Березовська І. В. Метод та система фотодинамічної терапії на базі 

напівпровідникових квантово-розмірних структур : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / 

Березовська Ірина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (33 назви) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2014-3121 А] 

 УДК 616-78:615.84 

4337. Кехіопуло Х. Ф. Вплив агоністів глюкагоноподібного пептиду 1 на 

показники вуглеводного і ліпідного обміну, інсулінорезистентності у хворих на 

цукровий діабет 2-го типу з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Кехіопуло Христина Федо-

рівна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, 

трансплантації ендокрин. органів і тканин. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2413 А] 

 УДК 616-008.9:616.379-008.64 

4338. Павлович К. В. Комплексне хірургічне лікування гнійно-некротичних 

процесів м'яких тканин із використанням композиції сорбент-антибіотик : (клініч.-

експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Павлович Крістіна Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — 

Вінниця, 2014. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (27 назв). — 100 пр. — [2014-2153 А]

 УДК 616-002.3-085.33-089 

4339. Тхоревський О. В. Анестезіологічне забезпечення хірургічного 

лікування колоректального раку у хворих з гіпертонічною та ішемічною хворобою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 

"Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Тхоревський Олексій Валентинович ; 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. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2014-2761 А] 

 УДК 616-006.6:616.12]-089.5 

4340. Умеров Е. Е. Оцінка ефективності методів і засобів для місцевого 

лікування гнійно-некротичних ран : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Умеров Ервін Енверович ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України", [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Тернопіль, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2765 А] 

 УДК 616-001.4-002.4-08 

4341. Хуссейн Хамзе Мох'д Аль Шейкх Діб. Імунозапалення, апоптоз у 

хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Хуссейн 

Хамзе Мох'д Аль Шейкх Діб ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 

— Харків, 2014. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—14 (18 назв). — 100 пр. 

— [2014-2779 А] 

 УДК 616.092.18:[616.12-008.318+616.379-008.64 
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616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

4342. Бєлих Н. А. Оптимізація комплексу заходів пре- та постнатальної 

профілактики та корекції йодо- та залізодефіцитних станів у дітей раннього віку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 

Бєлих Наталія Анатоліївна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. 

мед. наук України", [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т" МОЗ України]. — Київ, 2014. — 

37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (27 назв). — 100 пр. — [2014-2452 А] 

 УДК 616.155.194+616.441-002]-08-053.2 

4343. Шудрак А. А. Диференційований підхід до вибору методу хірургічного 

лікування хронічного геморою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шудрак Анатолій Анатолійович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 34 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 23—28 (48 назв). — 100 пр. — [2014-1878 А] 

 УДК 616.147.17-007.64-089 

4344. Щеглов Д. В. Діагностика та ендоваскулярне лікування внутрішньо-

черепних артеріальних аневризм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Щеглов Дмитро Вікторович ; Нац. акад. мед. 

наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", 

[ДУ "Наук.-практ. центр ендоваскуляр. нейрорентгенохірургії НАМН України"]. — 

Київ, 2014. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—42 (35 назв). — 120 пр. — [2014-3037 А]

 УДК 616.133-007.64-07-089 

На ступінь кандидата 

4345. Абдульрахман Кутаіні Салах. Гендерні та вікові аспекти якості життя 

при кардіальній патології, вплив лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Абдульрахман Кутаіні Салах ; М-во 

охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Буковин. держ. 

мед. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2014. — 20, [1] с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-2441 А] 

 УДК 616.12-009.72-07-08 

4346. Амосова А. В. Роль поліморфних варіантів генів, що контролюють 

систему гемостазу, в порушенні її функції при туберкульозному процесі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Амосова Альона Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. 

ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-1883 А] 

 УДК 616.151.5-002.5-06-097 

4347. Гвоздик М. В. Маркери атеросклерозу у жінок з гіпертонічною 

хворобою та метаболічним синдромом на тлі субклінічного гіпотиреозу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 

Гвоздик Максим Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — Київ, 2014. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3056 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.13-004.6]-055.2 

4348. Годік О. С. Повторні оперативні втручання в лікуванні портальної 

гіпертензії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
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14.01.09 "Дит. хірургія" / Годік Олег Святославович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 13—16 (26 назв). — 100 пр. — [2014-1968 А] 

 УДК 616.149-008.34-089-053.2 

4349. Гутовський В. В. Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця при 

супутньому цукровому діабеті 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Гутовський Володимир 

Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-

судин. хірургії ім. М. М. Амосова". — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—16 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2407 А] 

 УДК 616.132.2-089:616.379-008.64 

4350. Даниленко О. О. Геометрія скорочення лівого шлуночка та структурно-

функціональний стан апарату мітрального клапана у хворих на ішемічну хворобу 

серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Даниленко Олександр Олександрович ; 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 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-2611 А] УДК 616.127-005.4+616.126.42 

4351. Доманський Т. М. Оцінка ефективності трансплантації стовбурових 

клітин кордової крові при хронічному ураженні міокарда : (експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.08 

"Трансплантологія та штуч. органи" / Доманський Тарас Миколайович ; Нац. акад. 

мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — 

Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2409 А]

 УДК 616.127-036.1-089.843:[602.9:611.018.5 

4352. Калина Н. В. Вплив вертеброгенної компресії хребтової артерії на 

гемодинамічні параметри судин голови та шиї : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Калина Наталія 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. 

"Луган. держ. мед. ун-т"]. — Харків, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-2345 А] 

 УДК 616.134:616.831-009]-092 

4353. Кириченко О. В. Вальсартан та вітаміни В-групи в фармакотерапії 

гіпертонічної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Кириченко Ольга Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. 

— [2014-2374 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:[615.356:577.16 

4354. Кулініч І. А. Клініко-патогенетичне значення ремоделювання артеріаль-

них судин у хворих на гіпертонічну хворобу з нефропатією в поєднанні з ішемічною 

хворобою серця та медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кулініч Ігор Анатолійович ; 

М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [ДЗ "Запоріз. 

мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Донецьк, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 150 пр. — [2014-2069 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-06:616.12-005.4]-07-08 
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4355. Малигон О. І. Вплив методів заготівлі та умов зберігання на якість 

свіжозамороженої плазми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Малигон Олена Іванівна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології Акад. 

мед. наук України", [Держ. установа "Ін-т патології крові та трансфуз. медицини 

Нац. акад. мед. наук України"]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2098 А] 

 УДК 616.15:615.38 

4356. Михайлова Ю. О. Зв'язок імунозапалення та дисфункції нирок при 

хронічній серцевій недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з 

хронічним пієлонефритом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Михайлова Юлія Олександрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2677 А] 

 УДК 616.12-008.46-06:616.61-002.2]-092.19-07-08 

4357. Примак С. В. Рівень фактора некрозу пухлин та його розчинних 

рецепторів при злоякісних лімфоїдних проліфераціях : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / 

Примак Софія Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

гематології та трансфузіології НАМН України" [та ін.]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (26 назв). — 100 пр. — [2014-2184 А] 

 УДК 616.155-002.4-092.4 

4358. Рєзнік Л. А. Інсуліноподібний фактор росту-1 та особливості кардіо-

васкулярного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 

2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец. ] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Рєзнік Лариса Аркадіївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України"]. — 

Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (24 назви). — 100 пр. — [2014-3134 А]

 УДК 616.12-008.331.1-06:616.379-008.64 

4359. Романкевич І. В. Функціональний стан судин у дітей, хворих на 

ювенільний ревматоїдний артрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Романкевич Іванна Василівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2288 А]

 УДК 616.13-004.6-002.77-07-053.2 

4360. Тимочко Н. Б. Клініко-патогенетичні закономірності відновного ліку-

вання хворих після інфаркту міокарда з врахуванням сумарного серцево-судинного 

ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Тимочко Наталія Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3002 А] 

 УДК 616.127-005.8-08 

4361. Трутяк Р. І. Церебральна гіперперфузія в хірургії сонних артерій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Трутяк Роман Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. 
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держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-2252 А] 

 УДК 616.133-089.844-02:616.831-005.2 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь кандидата 

4362. Грідіна Т. А. Комплексна оцінка стану органів травлення у дітей з 

бронхіальною астмою та рецидивуючим бронхітом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Грідіна Тетяна Андріївна ; 

Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 

— [2014-1983 А] 

 УДК 616.248+616.233-002]:616.3-07-053.2 

4363. Нудьга Н. П. Особливості перебігу бронхіальної астми у хворих з 

підвищеною вагою тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Нудьга Наталія Петрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Крим. респ. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології 

ім. І. М. Сєчєнова" [та ін.]. — Ялта ; Сімферополь, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2947 А] 

 УДК 616.248-036:613.25 

4364. Попадинець І. Р. Особливості перебігу бронхіальної астми із супутньою 

гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та оптимізація їх лікування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Попадинець Ірена Романівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2968 А] 

 УДК 616.248+616.33-002]-08 

4365. Скачкова О. В. Зміни в стані імунної системи хворих на недрібно-

клітинний рак легені та рак нирки під впливом специфічної активної імунотерапії на 

основі дендритних клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Скачкова Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т 

експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [Нац. ін-т раку 

МОЗ України]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-2987 А] 

 УДК 616.24+616.61]-006.6-08 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

4366. Борисенко В. Б. Біліарний сепсис: особливості патогенезу, діагностика 

та принципи лікування : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Борисенко Вадим 

Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. 

— Харків, 2014. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (39 назв). 

— 100 пр. — [2014-2457 А] УДК 616.36-008.5-07-08 
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4367. Дурягіна Л. Х. Закономірності розвитку, принципи комплексної профі-

лактики та лікування хворих зі стоматологічними захворюваннями, поєднаними з 

депресивними розладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дурягіна Лариса Хамідулівна ; 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. Георгієвського"]. — Київ, 2014. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 25—29 (33 назви). — 100 пр. — [2014-2616 А] 

 УДК 616.31:616.89-008.454]-084 

На ступінь кандидата 

4368. Бєлікова Н. І. Біомеханічні основи шинування фронтальних зубів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Бєлікова Наталія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. 

навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-2569 А] 

 УДК 616.314-089.22 

4369. Гензицька О. С. Клініко-лабораторне обґрунтування диференційного 

медикаментозного лікування гіперестезії твердих тканин зубів у хворих на 

генералізований пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гензицька Олена Станіславівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького]. — Харків, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-2838 А] УДК 616.314-026.13:616.314.17]-085 

4370. Должковий С. В. Прогнозування та профілактика гнійно-септичних 

ускладнень у хворих з тяжкою формою гострого панкреатиту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Должковий 

Сергій Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України", [Вищ. держ. навч. закл. "Укр. мед. стоматол. 

акад."]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-3126 А] УДК 616.37-002.31-084 

4371. Загрійчук М. С. Симультанні лапароскопічні операції у пацієнтів з 

приводу жовчнокам'яної хвороби та супутніх хірургічних захворювань органів 

черевної порожнини і заочеревинного простору : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Загрійчук Михайло Степа-

нович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології 

ім. О. О. Шалімова". — Київ, 2014. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). 

— 100 пр. — [2014-2861 А] УДК 616.366-003.7-072.1-089.819 

4372. Іленко Н. В. Патогенетичне обґрунтування первинної та вторинної 

профілактики хвороб пародонта у ВІЛ-інфікованих : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Іленко Наталія 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-2629 А] 

 УДК 616.314.17:616.98:578.828ВІЛ]-084 

4373. Калініченко М. В. Ефективність застосування низькоінтенсивного 

електромагнітного випромінювання надзвичайно високих частот, віброакустичної 

терапії та мінеральної води у комплексному лікуванні хворих на хронічний вірусний 
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гепатит С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 

"Мед. реабілітація, фізіотерапія і курортологія" / Калініченко Микола Володи-

мирович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. 

методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова" [та ін.]. — Сімферополь ; 

Ялта, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2014-3072 А]

 УДК 616.36-002.2-085.84 

4374. Кананович Т. М. Клінічні особливості та оцінка ефективності лікування 

генералізованого пародонтита в осіб похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кананович Тетяна 

Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 

Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1830 А] 

 УДК 616.314.18-002.4-07-08-053.9 

4375. Касьяненко Д. М. Лікування дистального прикусу у дітей з порушенням 

функцій жувальних та мімічних м'язів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Касьяненко Дмитро Михайлович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. 

ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Київ, 2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). 

— 100 пр. — [2014-2023 А] 

 УДК 616.314.25/.26-08-053.2 

4376. Кочин О. В. Клініко-лабораторне обґрунтування лікування скупченого 

положення фронтальних зубів з використанням стандартних функціональних 

ортодонтичних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кочин Олексій Володимирович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1768 А] 

 УДК 616.314.3-007-07-089.23 

4377. Криворучко І. В. Діагностика та диференційований підхід до вибору 

методу лікування псевдокіст підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Криворучко Інна Вікторівна ; 

Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України". 

— Запоріжжя, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-2060 А] 

 УДК 616.37-006.2-07-089 

4378. Мозгова Ю. А. Стан серцево-судинної системи, вегетативної регуляції та 

імуномікроелементного статусу у дітей, хворих на хронічний тонзиліт : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Мозгова 

Юлія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Сум. 

держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 

100 пр. — [2014-2119 А] 

 УДК 616.322-002-06:616.1]-053.2 

4379. Олейнічук В. В. Особливості перебігу та лікування генералізованого 

пародонтиту у хворих на гастродуоденальну патологію асоційовану з інфекцією 

Helicobacter pylori : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Олейнічук Валерій Вікторович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-2950 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-036-08:[616.33-616.342]-002.44 
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4380. Петричко О. І. Удосконалення інтенсивної терапії ендотеліальної 

дисфункції у хворих на цироз печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Петричко Оксана 

Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3100 А] 

 УДК 616.36-004-083.98 

4381. Прудніков О. В. Вибір методу хірургічного лікування пахових гриж у 

хворих похилого та старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Прудніков Олександр Валентинович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України", [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2527 А] 

 УДК 616.381-007.274-089-053.9 

4382. Савичук А. О. Експериментально-клінічне обґрунтування вибору 

конструкції внутрішньоканальних штифтів для відновлення ендодонтично лікованих 

зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Савичук Анатолій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2014-1858 А] 

 УДК 616.314-74 

4383. Савченко М. В. Клініко-лабораторне обґрунтування диференційованого 

підходу до стоматологічної реабілітації хворих з гастроезофагеальною рефлюксною 

хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [ спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Савченко Микола Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2210 А] 

 УДК 616.314:616.33-008.17-085 

4384. Саєнко Я. А. Стан екстра- та інтракраніального кровотоку, церебро-

васкулярної реактивності у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Саєнко Яніна 

Андріївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комі-

саренка Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2014. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 21 (5 назв). — 100 пр. — [2014-2981 А] 

 УДК 616.379-008.64-06:616.831 

4385. Самедов В. Х. Кіодеструкція з локальною НВЧ-гіпертермією у 

комплексному лікуванні злоякісних епітеліальних пухлин порожнини рота : 

(експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Самедов Вьюсал Хормет огли ; НАН України, 

Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2731 А] 

 УДК 616.31-006.5-089.87-085.849 

4386. Сорока Ю. В. Структурно-метаболічні зміни нирки і печінки, зумовлені 

хронічною ендогенною неопластичною інтоксикацією та компонентами цитостатич-

ної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Сорока Юрій Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, 
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Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — 

Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-2230 А] 

 УДК 616.36+616.61]-008-085 

4387. Тернущак Т. М. Оптимізація лікування та особливості факторів ризику 

атеросклерозу у хворих на неспецифічний виразковий коліт : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Тернущак Тетяна Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3117 А] 

 УДК 616.345-002.44:616.13-004.6]-08 

4388. Христюк Д. І. Ендовідеоскопічні транспапілярні втручання при 

множинному холедохолітіазі ускладненому гнійним холангітом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Христюк 

Дмитро Іванович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та 

трансплантології ім. О. О. Шалімова". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3017 А] 

 УДК 616.366-003.7-089.819 

4389. Щерба В. В. Патобіохімічні особливості дії ендотоксину грамнегативної 

мікрофлори на тканини пародонта при хімічному ураженні печінки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Щерба 

Віталій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2014-3038 А] 

 УДК 616.314.17-06:616.36-002]-08 

4390. Юрченко Н. М. Диференційовані підходи до лікування дітей з гострим 

герпесом порожнини рота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Юрченко Наталія Миколаївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3152 А] 

 УДК 616.31-002.1:616.523]-085-053.2 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних 

 органів, ендокринних органів 

На ступінь доктора 

4391. Хазієв В. В. Вузловий еутиреоїдний зоб. Діагностика та лікування з 

урахуванням клініко-морфологічних та прогностичних факторів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Хазієв 

Вадим Віталійович ; Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Да-

нилевського Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2014. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—34 (27 назв). — 100 пр. — [2014-2261 А] 

 УДК 616.441-008.61-07-08 

На ступінь кандидата 

4392. Кротевич М. С. Морфологічні різновиди папілярного раку щитоподібної 

залози та прогноз хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Кротевич Михайло Станіславович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Укр. наук.-практ. центр ендокрин. 
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хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3080 А] 

 УДК 616.441-006.6-037 

4393. Михайленко О. Ю. Серцево-судинні зміни й фактори ризику їх розвитку 

в хворих на гіпотиреоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Михайленко Олена Юріївна ; ДУ "Ін-т 

ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України", [ТОВ 

"Боріс"]. — Київ, 2014. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-3092 А] 

 УДК 616.441-008.64:616.12 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь доктора 

4394. Запольський М. Е. Захворювання шкіри, асоційовані з вірусами 

простого герпесу 1-го та 2-го типів : (клініч. прояви, особливості патогенезу, 

лікування і профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Запольський Максим Едуардович ; Держ. 

установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України". — Харків, 2014. — 

34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (37 назв). — 150 пр. — [2014-2012 А] 

 УДК 616.523-07-08 

На ступінь кандидата 

4395. Аль Касем Амін Мусса. Патогенез і лікування псоріазу у хворих із 

гіперлептинемією і надмірною масою тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Аль Касем Амін Мусса ; 

Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Держ. установа 

"Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. — Харків, 2014. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 120 пр. — [2014-2442 А] 

 УДК 616.517-08:613.25 

4396. Курган Д. М. Особливості формування механізмів саногенезу в 

комплексному лікуванні Т-клітинних лімфом шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Курган 

Доброслава Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН 

України". — Київ, 2014. — 23 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(28 назв). — 100 пр. — [2014-2493 А] УДК 616.5-006.44-085 

4397. Сафанков В. І. Клініко-епідеміологічні особливості базально-клітинного 

раку шкіри й удосконалення лікувально-діагностичної допомоги : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / 

Сафанков Валерій Іванович ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології 

НАМН України". — Харків, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). 

— 1 50 пр. — [2014-2215 А] УДК 616.5-006.6-97-085 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь кандидата 

4398. Горобець О. П. Патофізіологія нирок у хворих на СНІД : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
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Горобець Оксана Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Держ. підприємство "Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — Харків, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2014-2336 А] 

 УДК 616.61-06:616.98:578.828ВІЛ]-092 

4399. Законь К. М. Диференційоване застосування гемодіалізу або гемофільт-

рації в комплексному лікуванні кардіохірургічних пацієнтів із гострим пошкоджен-

ням нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 

"Нефрологія" / Законь Костянтин Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, 

ДУ "Ін-т нефрології НАМН України". — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2014-2623 А] 

 УДК 616.61-001-085.38:616.12-039 

4400. Муратова К. Г. Ранні маркери пошкодження нирок при цукровому 

діабеті І типу у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Муратова Катерина Георгіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 11—14 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-2683 А] 

 УДК 616.61-001-06:616.379-008.64]-053.2 

4401. Остапенко В. П. Імуно-генетичні критерії прогнозування перебігу та 

оптимізація терапії хронічного пієлонефриту у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Остапенко Віра Петрівна ; 

Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук 

України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2697 А]

 УДК 616.61-002.3-053.2 

4402. Подуфалий В. В. Цитоморфологічні та функціональні характеристики 

кріоконсервованих сперміїв при патології сперматогенезу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Подуфалий Вікто-

рія Вікторівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — Харків, 

2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 110 пр. — [2014-2963 А]

 УДК 616.69-008.6:612.616.2.014.43 

4403. Саврун Т. І. Клініко-патогенетичні особливості гіпоксичної нефропатії у 

недоношених дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.10 "Педіатрія" / Саврун Тетяна Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2730 А] 

 УДК 616.61-037-084-053.32 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь кандидата 

4404. Кочубей О. О. Вплив тимектомії та введення тимогену на вікові 

особливості морфогенезу нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Кочубей Олександр Олек-

сандрович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". — 

Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2377 А]

 УДК 616.716.4:615.27 
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4405. Нечепорчук А. В. Особливості оксидативного стресу у залежності від 

індивідуальної реактивності організму та його корекція при черепно-мозковій травмі 

на фоні турнікетного токсикозу в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Нечепорчук Андрій 

Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", 

[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Луганськ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2687 А] 

 УДК 616.714+616.831]-001-092.9 

4406. Слісаренко О. В. Вікові особливості морфологічної перебудови репа-

ративного остеогенезу під впливом клітинного зневоднення організму : (анатомо-

експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Слісаренко Олександр Володимирович ; М-во 

охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [Сум. держ. ун-т]. — 

Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2227 А]

 УДК 616.7-001.5-003.93:616.395 

4407. Сорокін Б. В. Роль компонентів системи оксиду азоту у патогенезі 

експериментального остеопорозу за умов надлишкового надходження в організм 

нітрату натрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Сорокін Борис Володимирович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад."]. — Харків, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-2293 А] 

 УДК 616.71-007.234:615.916'175 

4408. Фєдулічєв П. М. Оптимізація приводного пристрою при дистракційному 

остеосинтезі стегна за методом Бліскунова : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" / Фєдулічєв Павло Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 

нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (19 назв). — 120 пр. — [2014-3013 А] 

 УДК 616.718-001.5-089.84 

4409. Юхта М. С. Вплив кріоконсервованих мезенхімальних стромальних 

клітин на відновлення хрящового дефекту міжхребцевих дисків : (експерим. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 

"Кріомедицина" / Юхта Марія Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і 

кріомедицини. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2320 А] 

 УДК 616.711-002-085.832.9 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

4410. Данчин А. О. Застосування ендоскопічних технологій при хірургічному 

лікуванні кістозних процесів і оклюзійної гідроцефалії різної етіології : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Данчин 

Андрій Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії 

ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" [та ін.]. — Київ, 2014. — 38 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (45 назв). — 120 пр. — [2014-1990 А] 

 УДК 616.831-006-089-072.1 
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4411. Мерецький В. М. Патогенез ушкоджень органів при експериментальній 

черепно-мозковій травмі у поєднанні з стрептозотоцин-індукованим цукровим 

діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Мерецький Віктор Миколайович ; М-во охорони здоров'я 

України, Одес. нац. мед. ун-т, [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського"]. — Одеса, 2014. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (34 назви). — 

100 пр. — [2014-1924 А] 

 УДК 616.831-001.31+616.379-008.64]-06 

4412. Паламарчук В. О. Комплексна діагностика та лікування нервово-

м'язових розладів у хірургії щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Паламарчук Володимир 

Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр 

ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин. — Київ, 2014. — 

43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (38 назв). — 100 пр. — [2014-2425 А] 

 УДК 616.83-036-08:616.441-089 

На ступінь кандидата 

4413. Гарницька А. В. Клініко-нейрометрична характеристика полінейропатії 

у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Гарницька Анна Володимирівна ; Держ. 

установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН 

України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — 

Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-2836 А] 

 УДК 616.833-002:616.379-008.64]-07 

4414. Зорін М. М. Пункційна лазерна мікродискектомія при дискогенному 

нейрокомпресійному синдромі поперекового відділу хребта : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Зорін 

Микола Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. 

А. П. Ромоданова НАМН України", [ДЗ "Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ 

України"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

120 пр. — [2014-2017 А] 

 УДК 616.8-008.6:616.711]:615.814 

4415. Кирпа І. Ю. Стереотаксична біопсія у діагностиці і лікуванні супратен-

торіальних новоутворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Кирпа Ігор Юрійович ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", [ДЗ 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 120 пр. — [2014-2637 А] 

 УДК 616.831-006-033.2-076-089 

4416. Кіт І. В. Шляхи оптимізації надання допомоги хворим з геморагічним 

інсультом в умовах нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Кіт 

Ірина Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-2878 А] 

 УДК 616.831-005.1-082:614.212 
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4417. Корженевська Н. М. Півкульні особливості функціонального стану 

центральної нервової системи і структури сну у хворих у відновному періоді 

геморагічного інсульту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Корженевська Наталія Миколаївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т 

геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2045 А] 

 УДК 616.831-005.1-036.8:616.8-009.836.15 

4418. Литвин О. В. Особливості перебігу гіпертонічної енцефалопатії у хворих 

з гіпотиреозом та патогенетичне обґрунтування медичної допомоги в умовах 

поліклініки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.15 "Нерв. хвороби" / Литвин Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа 

"Наук.-практ. центр профілакт. та клініч. медицини" Держ. упр. справами]. — Київ, 

2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2083 А] 

 УДК 616.831-005:616.441-008.64]-08 

4419. Полковніков О. Ю. Діагностика та хірургічне лікування малого та 

середнього розмірів артеріовенозних мальформацій півкуль великого мозку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 

"Нейрохірургія" / Полковніков Олексій Юрійович ; Нац. акад. мед. наук України, 

ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 120 пр. — [2014-2175 А] 

 УДК 616.831-005-07-089 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  

Хворобливі психічні стани 

На ступінь доктора 

4420. Риткіс І. С. Система психогігієни, психопрофілактики, психотерапії і 

корекції тютюнопаління та тютюнової залежності в осіб молодого віку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Риткіс 

Іванна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та 

наркології. — Київ, 2014. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (43 назви). — 

100 пр. — [2014-2287 А] 

 УДК 616.89-008.441.3-083-053.67 

4421. Сквіра І. М. Рецидивонебезпечні клінічні ситуації ремісійного періоду 

при алкогольній залежності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Сквіра Іван Михайлович ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України" 

[та ін.]. — Харків, 2014. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—41 (83 назви). — 

100 пр. — [2014-2538 А] 

 УДК 616.89-008.441.3-039.35 

На ступінь кандидата 

4422. Здорик І. Ф. Когнітивні порушення у жінок, які страждають на депре-

сивні розлади, поєднані з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Здорик Ірина Федорівна ; 
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М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2342 А]

 УДК 616.89-008.454-06:616.12-008.331.1]-07-08-055.2 

4423. Іващенко Н. Є. Внутрішня картина хвороби і реабілітація пацієнтів з 

параноїдною шизофренією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Іващенко Надія Євгенівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця]. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 

[2014-2343 А] УДК 616.895.8-036-07 

4424. Рожелюк І. Ф. Вплив препаратів нейромедіаторного механізму дії на 

клініко-нейропсихологічні та нейрофізіологічні параметри у пацієнтів похилого віку 

з когнітивними розладами альцгеймерівського і судинного генезу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Рожелюк 

Ірина Федорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова 

НАМН України"]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-2977 А] 

 УДК 616.894-053.9:615.214 

4425. Сейдаметова С. І. Особливості системи ставлень та її психокорекція у 

жінок з одностороннім укороченням нижньої кінцівки травматичного генезу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. 

психологія" / Сейдаметова Севіль Ільміївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т"]. — Харків, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. 

— [2014-2291 А] УДК 616.89-008.1:616.718-001.5]-055.2 

4426. Харчук Є. В. Когнітивні порушення у хворих на параноїдну шизофре-

нію, коморбідну з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Харчук Євген Валерійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — Київ, 

2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1943 А]

 УДК 616.895.8:616.12-008.331.1 

4427. Чистікова О. І. Система психокорекції і психопрофілактики психологіч-

ної дезадаптації у співробітників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. 

психологія" / Чистікова Олена Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2278 А] 

 УДК 616.89-008-084:614.84-051 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

4428. Гаврилов А. В. Клініко-морфологічні особливості інфекційних уражень 

ЦНС у ВІЛ-інфікованих осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Гаврилов Анатолій Вікторович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Харків. нац. 

мед. ун-т]. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 

120 пр. — [2014-2595 А] УДК 616.98:518.828Віл:616.993.19 
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4429. Гутнєв О. Л. Фактори ризику розповсюдження та профілактика 

венеричних інфекцій серед дітей і підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Гутнєв Олександр 

Леонідович ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України". — 

Харків, 2014. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви). — 120 пр. — 

[2014-2610 А] УДК 616.97-036.22-084-053.2 

4430. Кириченко Т. С. Клініко-епідеміологічна характеристика ВІЛ-інфекції 

та оцінка ефективності лікування на основі визначення ролі поліморфізму Asp299Gly 

гену TLR4 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец. ] 

14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Кириченко Тетяна Станіславівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Вищ. держ. навч. закл. 

України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2026 А] 

 УДК 616.98:578.828ВІЛ-08 

4431. Поляк-Товт В. М. Кір у дітей в асоціації з глистною інвазією: клініко-

патогенетичні паралелі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Поляк-Товт Вікторія Михайлівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. 

ун-т"]. — Київ, 2014. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2716 А]

 УДК 616.915-06:616.995.1]-053.2 

4432. Степановський Ю. С. Клінічні та імунологічні критерії прогнозування 

перебігу ВІЛ-інфекції у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Степановський Юрій Степанович ; Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця, [Нац. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ 

України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17— 18 (9 назв). — 100 пр. 

— [2014-2235 А] УДК 616.98:578.828ВІЛ]-076-053.2 

4433. Якимович С. А. Клінічна ефективність корекції місцевого імунітету у 

імунокомпетентних та імунокомпроментованих дітей з повторними респіраторними 

інфекціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.10 "Педіатрія" / Якимович Світлана Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика]. — Київ, 2014. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-1950 А] УДК 616.98:612.017]-053.2 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

4434. Ткач А. В. Діагностика, прогнозування перебігу та моніторинг структур-

но-функціональних порушень у хворих з місцевим гіпертензивим ішемічним 

синдромом (компартмент-синдромом) кінцівок : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" / Ткач Андрій Вікторович ; Держ. установа "Ін-т травматології та 

ортопедії Нац. акад. мед. наук України", [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т 

ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. — Київ, 2014. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 24—29 (42 назви). — 100 пр. — [2014-2246 А] 

 УДК 617.57/.58-001.1:616.12-008.331.1-005.4]-07-08 
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На ступінь кандидата 

4435. Бондарук Д. О. Хірургічне лікування хворих з деформаціями пальців 

кистей внаслідок уражень сухожилків розгиначів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Бондарук 

Дмитро Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького, [ДУ "Укр. держ. НДІ мед.-соц. проблем інвалідності МОЗ 

України"]. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-2456 А] УДК 617.576-089.844 

4436. Волошин О. М. Непрямі види реваскуляризації нижньої кінцівки при 

стегново-підколінно-гомілкових оклюзіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Волошин Олександр 

Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. 

хірургії ім. М. М. Амосова", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2014. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-2591 А] УДК 617.582/.587-007.272-089 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 

4437. Гудзь А. С. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи надання 

офтальмоонкологічної допомоги населенню України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Гудзь Андрій 

Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Харків, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—40 (36 назв). — 200 пр. — [2014-1984 А] 

 УДК 617.7-006.6-08:614.2](477) 

На ступінь кандидата 

4438. Андрейчин Л. В. Медико-соціальне обґрунтування функціонально-

організаційної моделі профілактики очної патології у дітей з різним соціально-

економічним статусом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Андрейчин Лілія Володимирівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого"]. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2014-2804 А] 

 УДК 617.7-084-053.2-058 

4439. Будайа Нізар. Експериментальне обґрунтування застосування каро-

тиноїдів для профілактики вікової катаракти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Будайа Нізар ; Держ. 

установа "Ін-т очних хвороб та тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". 

— Одеса, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2014-2460 А]

 УДК 617.741-004.1-084-053.9 

4440. Горячев Д. С. Корекція рухових порушень у дітей з патологією зору 

способами поетапного фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Горячев Дмитро Сергійович ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 

2014. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2606 А]

 УДК 617.7:613.71]-053.2 
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4441. Курильців Н. Б. Ефективність нового методу лікування бактерійного 

ендофтальміту : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Курильців Надія Багратіонівна ; Держ. 

установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — 

Одеса, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2494 А]

 УДК 617.7-002.3-085 

4442. Лекішвілі С. Е. Оптимізація лікування діабетичної ретинопатії за допо-

могою комплексу природних антиоксидантів : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 

Лекішвілі Софія Егнатівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 

Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

100 пр. — [2014-2358 А] УДК 617.75-06:616.379-008.64]-085.27 

4443. Ольхова О. В. Синдром Марфана: офтальмологічні критерії діагностики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офталь-

мологія" / Ольхова Ольга Василівна ; 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. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2014-2282 А] УДК 617.7-07 

4444. Півненко А. В. Вплив кріоконсервованих мезенхімальних стромальних 

клітин на репаративні процеси в патологічно зміненій рогівці : (експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріо-

медицина" / Півненко Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем кріобіо-

логії і кріомедицини. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2709 А] 

 УДК 617.713-003.9:611.013.395 

4445. Чистякова С. В. Структурно-функціональні зміни зорового аналізатора і 

ефективність комбінованого лікування синдрома "сухого ока" при патологічній 

гіперпролактинемії у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Чистякова Світлана 

Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Фі-

латова НАМН України", [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-

гієвського" МОЗ України]. — Одеса, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-2782 А] 

 УДК 617.711-008.63:616.153]-08-055.2 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

4446. Володько Н. А. Роль окремих клітинно-молекулярних факторів 

мікрооточення в прогресії злоякісних пухлин жіночої репродуктивної системи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 

"Онкологія" / Володько Наталія Антонівна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, 

онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького]. — Київ, 2014. — 41с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 

(39 назв). — [2014-3052 А] УДК 618.1-006.6-06-07 

4447. Денисенко С. В. Інформаційні технології в стратегії збереження та 

відновлення репродукції людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
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наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / Денисенко Сергій 

Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (39 назв). 

— 100 пр. — [2014-2849 А] 

 УДК 618.177-089.888.11:004.9 

4448. Лоскутова Т. О. Прееклампсія, асоційована з тромбофілією: патогенез, 

акушерська тактика, прогнозування, профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Лоскутова 

Тетяна Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. 

акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — 

Київ, 2014. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (37 назв). — 

100 пр. — [2014-2500 А] 

 УДК 618.3-008.6:616.151.5]-037-084-092 

4449. Назаренко О. Я. Апоплексія яєчника у жінок репродуктивного віку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство 

та гінекологія" / Назаренко Олег Ярославович ; М-во охорони здоров'я України, 

Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 

(53 назви). — 100 пр. — [2014-2128 А] 

 УДК 618.11-006.2-008.61-089-055.26 

4450. Писарєв А. О. Стан здоров'я новонароджених від матерів з герпес-

вірусною інфекцією: механізми формування імунологічної реактивності, діагностика 

та корекція порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Писарєв Андрій Олександрович ; Держ. установа "Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2014. — 

34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (31 назва). — 100 пр. — [2014-3102 А] 

 УДК 618.3:616.98:576.8]:616-053.31 

4451. Романенко Н. М. Профілактика акушерських і перинатальних усклад-

нень у жінок із залізодефіцитною анемією та гіпотиреозом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Романенко Ніна Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 

(32 назви). — 100 пр. — [2014-1856 А] 

 УДК 618.3+616.5]-06-084:616.155.194 

На ступінь кандидата 

4452. Грабоус О. В. Діагностика та лікування клімактеричного і посто-

варіоектомічного синдромів у жінок з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Грабоус Олексій Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ПВНЗ "Київ. мед. ун-т Укр. асоц. нар. медицини"]. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-1977 А] 

 УДК 618.173+618.11-006-089.87]-06-07-08 

4453. Дімчева Л. І. Оптимізація диференційної діагностики та лікування 

неопластичних захворювань шийки матки шляхом дослідження функціонального 

стану антигенпрезентуючих клітин на тлі генітальної папіломавірусної інфекції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
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"Акушерство та гінекологія" / Дімчева Людмила Іванівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-3062 А] УДК 618.146-006-07-085 

4454. Зіненко Т. О. Тактика лікування рецидивуючих фонових захворювань 

шийки матки у жінок, які не народжували : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Зіненко Тетяна 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Дніпропетров. мед. ін-т традиц. і нетрадиц. медицини]. — Київ, 

2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2014-2016 А] 

 УДК 618.146-08 

4455. Ігоніна О. В. Прегравідарна підготовка і профілактика невиношування у 

жінок з патологією шийки матки в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ігоніна Олена 

Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Київ, 

2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2014-2868 А] 

 УДК 618.39-06:618.146-091 

4456. Мазуренко Г. І. Діагностика, профілактика та комплексна корекція 

порушень гемостазу у хворих на міому матки у периопераційному періоді : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та 

інтенсив. терапія" / Мазуренко Ганна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2092 А] 

 УДК 618.14-006-005.1-083.98 

4457. Мочалова Л. М. Вагітність і пологи у жінок з міопією різного ступеня 

тяжкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Мочалова Любов Миколіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2014-1847 А] 

 УДК 618.3+618.5]-02-036:617.753.2 

4458. Поп Н. В. Дисфункція яєчників у жінок репродуктивного віку після 

гістеректомії: діагностика і корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Поп Наталія Василівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Дніпропетров. мед. ін-т традиц. і нетрадиц. медицини]. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2014-2178 А] 

 УДК 618.14-089.87-06:618.11-008.6]-07-08 

4459. Ромак Р. П. Удосконалення діагностики та прогнозування проліфера-

тивних захворювань молочної залози шляхом оцінки стану метилування генів DKK4 

та GSR : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.16 

"Екологія" / Ромак Раїса Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. 

ун-т. — Одеса, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-2196 А] 

 УДК 618.19-006-07-037 

4460. Шамхі Імен. Стан тазового дна у жінок після пологів крупним плодом і 

шляхи його комплексної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [ спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шамхі Імен ; М-во охорони 
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здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 

Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-3026 А] УДК 618.52-036.82-085 

4461. Шевель Т. Г. Профілактика та лікування акушерських і перинатальних 

ускладнень у вагітних з фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Шевель Тетяна Григорівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства 

та гінекології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2014. — 16, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2302 А] 

 УДК 618.3:618.19-006.327-003.4-08 

4462. Шекера І. О. Профілактика порушень становлення та перебігу лактації у 

жінок із доброякісною дисплазією молочних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шекера 

Ірина Олегівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-2305 А] 

 УДК 618.19-002-084 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь кандидата 

4463. Білик Ю. М. Підвищення кавітаційно-ерозійної зносостійкості вуглеце-

вих конструкційних сталей композиційними електролітичними покриттями : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування 

в машинах" / Білик Юрій Мирославович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 130 пр. — [2014-1808 А]

 УДК 620.193.16 

4464. Матвійчук О. С. Фізико-хімічні властивості соломи і лушпиння 

соняшнику як твердого біопалива та процеси їх спалювання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. 

видів енергії" / Матвійчук Олександр Семенович ; НАН України, Ін-т техн. 

теплофізики, [Ін-т відновлюв. енергетики НАН України]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3215 А] 

 УДК 620.925:58 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

На ступінь кандидата 

4465. Брешев О. В. Вдосконалення безконтактних прямих приводів машин 

створенням регульованих конічних аеростатичних опор : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Брешев Олексій 

Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2821 А] 

 УДК 621-882:62-216.6-434.5-46 
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621.0 Теорія машинобудування (машинознавство).  

Ядерна техніка 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Атомна енергетика  

та атомна промисловість. Атомне машинобудування 

На ступінь кандидата 

4466. Чуклін О. О. Підвищення безпеки експлуатації ЯЕУ з ВВЕР шляхом 

вдосконалення моделювання теплогідравлічних процесів у перехідних режимах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.14 "Тепл. та 

ядер. енергоустановки" / Чуклін Олексій Олександрович ; Одес. нац. політехн. ун-т, 

[Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті М-ва енергетики та вугіл. пром-сті 

України]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2014-2785 А] УДК 621.039:519.87 

4467. Шуляк І. Д. Удосконалення оборотних систем охолодження з рецир-

куляцією продувки і вбудованими водопідготовчими установками на АЕС : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.14 "Тепл. та ядер. 

енергоустановки" / Шуляк Ірина Дмитрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-3033 А] УДК 621.039.534.24 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь доктора 

4468. Шигимага В. О. Біотехнічний комплекс імпульсної кондуктометрії і 

електроманіпуляції з клітинами тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Шигимага Віктор 

Олександрович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Ін-т 

тваринництва Нац. акад. аграр. наук України]. — Харків, 2014. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (49 назв). — 100 пр. — [2014-2791 А] 

 УДК 621.3:[543.555:57.086.8 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання,  

розподіл та регулювання електричної енергії. Електричні  

машини та прилади. Електричні вимірювання. Технічне  

застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

4469. Розен В. П. Формування енергоефективних режимів електроспоживання 

виробничих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Розен Віктор Петрович ; Держ. 

ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Дніпро-

петровськ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (60 назв). — 100 пр. — 

[2014-2396 А] УДК 621.311.1 

На ступінь кандидата 

4470. Буравльова М. Т. Багатокритеріальний вибір структури енергопоста-

чання регіонів з використанням альтернативних джерел енергії : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та 

комплекси" / Буравльова Марія Темуріївна ; Ін-т техн. теплофізики НАН України, 

[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3202 А] 

 УДК 621.311.1:620.92 

4471. Кудринський З. Р. Формування та властивості наноструктур на основі 

шаруватих кристалів селенідів індію і галію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / 

Кудринський Захар Русланович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т 

проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України]. — Чернівці, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2014-2378 А] 

 УДК 621.315.592 

4472. Луценко І. М. Підвищення ефективності використання навантажу-

вальної здатності трансформаторів вибухобезпечних підстанцій вугільних шахт : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електро-

техн. комплекси та системи" / Луценко Іван Миколайович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. 

ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 120 пр. — [2014-2914 А] 

 УДК 621.314.21-213.34:622.012.2 

4473. Олексин А. В. Підвищення ефективності роботи електростанцій з 

асинхронізованими турбогенераторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Олексин 

Андрій Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2014-1928 А] 

 УДК 621.313.322:621.311.2 

4474. Худолій С. С. Підвищення ефективності роботи частотного електро-

привода шляхом керування за максимальною навантажувальною здатністю : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. 

комплекси та системи" / Худолій Сергій Сергійович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — 

Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 120 пр. — 

[2014-2265 А] УДК 621.313.02-083 

621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь кандидата 

4475. Проскурін М. М. Композиційні покриття активними діелектриками на 

сплавах алюмінію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Проскурін Микола Миколайович ; Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2014-2185 А] УДК 621.35 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  

коливань, імпульсів 

На ступінь доктора 

4476. Коритченко К. В. Високовольтна електророзрядна техніка генерування 

ударних хвиль та нагрівання реагуючих газових середовищ : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електр. та 
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магніт. полів" / Коритченко Костянтин Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—38 (50 назв). — 

100 пр. — [2014-2046 А] УДК 621.37 

4477. Стрижаченко О. В. Електродинаміка хвилеводних розгалужень із 

анізотропним заповненням та вимірювання електричних параметрів кристалів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика 

приладів, елементів і систем" / Стрижаченко Олександр Володимирович ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29. 

— 100 пр. — [2014-1867 А] 

 УДК 621.372.83:537.226.5 

На ступінь кандидата 

4478. Лизанець В. В. Аналіз і синтез інваріантних підсилювально-перетворю-

вальних систем інфокомунікаційного обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [ спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби 

телекомунікацій" / Лизанець Василь Васильович ; Держ. ун-т телекомунікацій. — 

Київ, 2014. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. 

— [2014-1840 А] 

 УДК 621.375 

4479. Любич І. В. Підвищення виявної здатності лазерної локаційної системи 

контролю космічного простору за рахунок врахування характеристик турбулентної 

атмосфери при формуванні оптичних сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Любич 

Ірина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2919 А] 

 УДК 621.37:621.396.96 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

На ступінь кандидата 

4480. Власова В. О. Метод визначення координат об'єктів на етапі ініціалізації 

гомогенної бездротової сенсорної мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Власова 

Вікторія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2831 А] 

 УДК 621.39:004.725.4 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь кандидата 

4481. Гармаш О. В. Розвиток методу пуассонівських спектрів для дослідження 

шумових діагностичних сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Гармаш 

Оксана Вікторівна ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці 

ім. Г. Є. Пухова, [Ін-т техн. теплофізики]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-2597 А] 

 УДК 621.391:519.218 

4482. Кудрявцева Н. В. Полімоделі лінійного передбачення гаусових та 

негаусових випадкових процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
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мат. наук : спец. 01.04.03 "Радіофізика" / Кудрявцева Наталія Валеріївна ; Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(30 назв). — 100 пр. — [2014-2066 А] 

 УДК 621.391:519.24 

4483. Мєшков С. І. Синтез мережі майбутнього FN на базі самоорганізації 

прогнозуючих моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Мєшков Сергій Іванович ; 

Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-2388 А] 

 УДК 621.391.8 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь доктора 

4484. Миценко І. М. Загоризонтне поширення радіохвиль та радіолокаційне 

спостереження об'єктів у Світовому океані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Миценко Ігор Михайлович ; 

НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2014. — 

32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (40 назв). — 100 пр. — [2014-2678 А] 

 УДК 621.396.96 

На ступінь кандидата 

4485. Мимріков Д. О. Підвищення ефективності багатоспектральних систем 

моніторингу шляхом комплексування даних активно-пасивних парціальних каналів 

локації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 

"Радіотехн. та телевіз. системи" / Мимріков Дмитро Олександрович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 

120 пр. — [2014-2672 А] 

 УДК 621.396.96 

4486. Овсяник Ю. А. Багатодіапазонні коаксіально-рупорні антени з частковим 

діелектричним заповненням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвил. техніки" / Овсяник Юрій 

Антонович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-2515 А] 

 УДК 621.396.677 

4487. Одіяненко О. В. Підвищення завадостійкості та безпеки телекомуніка-

ційних систем шляхом застосування методів просторової обробки сигналів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. 

системи та мережі" / Одіяненко Олена Вікторівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — 

Київ, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (23 назви). — 100 пр. — [2014-2691 А]

 УДК 621.396.2 

4488. Юрчук А. О. Підвищення ймовірності виявлення супутникових сигналів 

на основі модифікації оператора згортки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Юрчук Аліна 

Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 130 пр. — [2014-1879 А] 

 УДК 621.396.96:629.783 
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621.397 Телевізійна техніка. Техніка отримання, запису,  

передавання та приймання зображень. Відеотехніка  

та відеомережі 

На ступінь кандидата 

4489. Ільїн М. А. Телевізійна система для керування віртуальним середовищем 

при студійних відеозйомках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Ільїн Максим Анатолійович ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-2344 А] 

 УДК 621.397.44 

4490. Хамзе Білал. Методи представлення кодування і декодування узагаль-

нених каскадних кодів зменшеної складності : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Хамзе Білал ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Харків, 2014. — 15 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2262 А] 

 УДК 621.397.65 

621.4 Теплові двигуни  

(за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

4491. Єніватов В. В. Підвищення ефективності систем охолодження енерге-

тичних установок з відведенням теплоти через суднову обшивку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 

установки" / Єніватов Валерій Володимирович ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — 

Севастополь, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-2619 А] 

 УДК 621.436-713.1 

4492. Карев С. В. Покращення паливної економічності та екологічних 

показників бензинового двигуна з системою впорскування та зворотнім зв'язком : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та 

енерг. установки" / Карев Станіслав Володимирович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2014-2873 А] 

 УДК 621.43.011 

4493. Липинський М. С. Вибір та обґрунтування параметрів газового двигуна 

середньої потужності з наддуванням і розподіленою подачею газу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 

установки" / Липинський Михайло Сергійович ; Нац. трансп. ун-т, [Харків. нац. 

автомоб.-дорож. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2014-2497 А] 

 УДК 621.43.05 

4494. Митрофанов О. С. Підвищення ефективності використання синтез-газу 

в газопоршневих двигунах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Митрофанов Олександр 

Сергійович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2014. 

— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 (24 назви). — 100 пр. — [2014-2675 А] 

 УДК 621.433.013 
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621.5 Пневматична енергетика: машини  

та інструменти. Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

4495. Остапенко О. В. Удосконалення холодильної системи комплексу 

низькотемпературної конденсації попутного нафтового газу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та 

компресор. техніка, системи кондиціонування" / Остапенко Олексій Володимиро-

вич ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2698 А] 

 УДК 621.564 

4496. Секачов І. В. Динаміка кріогенного розділення газів у вакуумних 

системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 

"Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціонування" / Секачов Ігор 

Вікторович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Н.-д. лаб. Канади і Франції]. — 

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

[2014-3110 А] УДК 621.52 

621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  

транспортування рідин і газів 

На ступінь кандидата 

4497. Казнієнко Д. В. Комбінований відцентрово-доцентровий ступінь 

динамічного насоса лопатевого типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Казнієнко 

Дмитро Вікторович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2872 А] 

 УДК 621.66 

4498. Цих В. С. Розроблення методу та засобу контролю дефектів ізоляції 

підземних трубопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Цих 

Віталій Сергійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-3019 А] 

 УДК 621.64 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

4499. Гончаров О. А. Фізичні основи формування структури, складу та 

властивостей плівок боридів та боридонітридів перехідних металів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Гончаров Олександр Андрійович ; Сум. держ. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Суми, 

2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2014-2603 А] 

 УДК 621.793.8 

4500. Савєлов Д. В. Розвиток наукових основ створення високоефективного 

вібросилового обладнання для формування виробів з металевих порошків : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини 

оброб. тиском" / Савєлов Дмитро Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-
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димира Даля, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Луганськ, 

2014. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—35 (26 назв). — 100 пр. — [2014-2205 А] 

 УДК 621.762.4 

На ступінь кандидата 

4501. Андреєв В. В. Режими деформації та технологія гарячого пресування 

труб із малопластичного легованого скандієм сплаву AI-6%Mg : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. 

тиском" / Андреєв Віталій Валерійович ; Нац. металург. акад. України. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 120 пр. — 

[2014-2564 А] УДК 621.777 

4502. Гончаров П. В. Технологія дугового точкового зварювання низьколего-

ваних сталей у вертикальному положенні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / 

Гончаров Павло Васильович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Па-

тона. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 

130 пр. — [2014-2843 А] УДК 621.791.75 

4503. Старостіна О. В. Формування наношаруватих Mn+1AXn матеріалів 

систем Ti-Al-C(N) в широкому діапазоні тисків та температур : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Старостіна Олександра В'ячеславівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавст-

ва ім. І. М. Францевича, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2742 А] 

 УДК 621.762:661.8 

4504. Стась І. М. Структуроутворення та властивості сталевих виливків в 

умовах регламентованого тепловідбору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознавство та терміч. оброб. металів" / Стась 

Ірина Михайлівна ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. — Київ, 2014. 

— 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (26 назв). — 1 20 пр. — [2014-2234 А] 

 УДК 621.746.6:536.66 

621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь доктора 

4505. Ставицький В. В. Наукові основи підвищення енергоефективності 

високошвидкісних зубчастих передач трансмісій енергетичних машин : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Ста-

вицький Валерій Віктрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 

2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (41 назва). — 100 пр. — [2014-2995 А] 

 УДК 621.833 

На ступінь кандидата 

4506. Ткачук А. А. Підвищення зносостійкості поверхонь кочення роликопід-

шипників методами зміцнювально-вигладжувального оброблення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 

Ткачук Анатолій Анатолійович ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (32 назви). — 100 пр. — [2014-2247 А] 

 УДК 621.822.1.03 
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621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 

4507. Варченко І. С. Зниження напружень в канатному барабані для 

багатошарової навивки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Варченко Іван Сергійович ; Укр. інж.-пед. 

акад. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 125 пр. 

— [2014-1810 А] УДК 621.863/.866.01 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

4508. Клочко О. О. Технологічні основи забезпечення продуктивності, 

точності та якості зубофрезерування крупномодульних коліс, що загартовані : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія 

машинобуд." / Клочко Олександр Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т". — Харків, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (47 назв). — 120 пр. 

— [2014-2640 А] УДК 621.9 

4509. Мороз М. М. Розвиток наукових основ складного витягування та 

підвищення ефективності процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Мороз Микола 

Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Кременчуц. нац. ун-т 

ім. Михайла Остроградського]. — Луганськ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—32 (42 назви). — 100 пр. — [2014-2121 А] УДК 621.983.3.04 

На ступінь кандидата 

4510. Сапон С. П. Підвищення точності шпиндельних вузлів на регульованих 

гідростатичних опорах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Сапон Сергій 

Петрович ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 21—23 (21 назва). — 120 пр. — [2014-2532 А] 

 УДК 621.941.025-229.3:621.822.172 

4511. Яровий Ю. В. Обґрунтування технологічного процесу механічної обробки 

на основі енергетичних критеріїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Яровий Юрій Валентинович ; 

Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2559 А] 

 УДК 621.9.01:519.17 

622 Гірнича справа 

На ступінь кандидата 

4512. Тимошенко Є. В. Обґрунтування технологічних параметрів виймання 

тонких пологих вугільних пластів струговими комплексами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ 

корис. копалин" / Тимошенко Євген Вікторович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — 

Дніпропетровськ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 120 пр. 

— [2014-2750 А] УДК 622.063.5.016.62 
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622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування.  

Розвідка родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

4513. Темченко О. А. Наукові основи формування конкурентоспроможної 

технології відкритої розробки залізорудних родовищ у системі гірничо-

збагачувального комбінату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ корис. копалин" / Темченко Олександр 

Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (53 назви). — 100 пр. — [2014-2545 А] 

 УДК 622.271.06:622.341]:005.332.4 

На ступінь кандидата 

4514. Богославець В. В. Вибір оптимальних рецептур бурових розчинів для 

розкриття нафтових пластів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.15.10 "Буріння свердловин" / Богославець Володимир Васильович ; 

Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2014. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2814 А] 

 УДК 622.244.4/.5 

4515. Громадський В. А. Обґрунтування параметрів системи зниження 

динамічних навантажень верстатів шарошкового буріння : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Громадський 

Владислав Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг 

(Дніпропетров. обл.), 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-2609 А] УДК 622.233 

4516. Дивоняк Ю. І. Підвищення продуктивності нафтових і газових 

свердловин обробленням привибійної зони конденсованими дегідратаційними 

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

05.15.06 "Розроб. нафт. та газ. родовищ" / Дивоняк Юлія Ігорівна ; Івано-Франків. 

нац. техн. ун-т нафти і газу, [ПАТ "Укргазвидобування"]. — Івано-Франківськ, 2014. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2851 А] 

 УДК 622.276.6 

4517. Заєв В. В. Обґрунтування технологічних параметрів тепловідвідних 

свердловин при підземній газифікації вугільних пластів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ корис. 

копалин" / Заєв Віктор Вікторович ; Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ (Луган. 

обл.), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 120 пр. — [2014-2863 А]

 УДК 622.278 

4518. Іщенко О. К. Обґрунтування параметрів способу вибухового руйнування 

гірських порід з урахуванням напруженого стану масиву у вибої виробки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. 

механіка" / Іщенко Олексій Костянтинович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — 

[2014-1910 А] УДК 622.236.4:622.235.3 

4519. Рємізов О. В. Обґрунтування параметрів способу підтримання виїмкових 

виробок розвантажувальною порожниною при суцільній системі розробки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб. 



   

 
163 

родовищ корис. копалин" / Рємізов Олексій Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Нац. гірн. ун-т", [Стаханов. навч.-наук. ін-т гірн. та освіт. технологій Укр. інж.-пед. 

акад.]. — Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-2286 А] 

 УДК 622.273.23:622.268 

4520. Сістук В. О. Підвищення показників маневреності кар'єрних самоскидів 

з електромеханічною трансмісією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.12 "Пром. трансп." / Сістук Володимир Олександрович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Держ. ВНЗ "Криворіз. 

нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-2223 А] 

 УДК 622.271.33:629.3.072.4 

4521. Шестопалов І. М. Обґрунтування параметрів рамно-анкерного кріплен-

ня для підтримання підготовчих виробок глибоких шахт : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ корис. 

копалин" / Шестопалов Іван Миколайович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — 

Донецьк, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — [2014-3150 А]

 УДК 622.28.04:622.284.7 

4522. Шустов О. О. Науково-технологічне обґрунтування системи розкриття 

та підготовки обводнених горизонтів глибоких буровугільних родовищ : (на 

прикладі Ново-Дмитрів. родовища) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ корис. копалин" / Шустов 

Олександр Олександрович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 120 пр. — [2014-3034 А] 

 УДК 622.221.015 

622.34 Добування руди металів і металоїдів 

На ступінь кандидата 

4523. Зубко С. А. Обґрунтування раціональних параметрів систем розробки 

залізних руд у слабких вміщуючих породах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ корис. копалин" / Зубко 

Сергій Андрійович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 120 пр. — [2014-1908 А] 

 УДК 622.341.014 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  

та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь кандидата 

4524. Басараб Р. М. Прогнозування залишкового ресурсу внутрішньостан-

ційних технологічних нафтопроводів на основі діагностування їх технічного стану : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.13 

"Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Басараб Роман Миколайович ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка]. — Івано-

Франківськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-2448 А] УДК 622.692.4 
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4525. Брагінець Д. Д. Обґрунтування параметрів функціонування усеред-

нюючих бункерів конвеєрного транспорту вугільних шахт : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Брагінець 

Дмитро Дмитрович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 120 пр. — 

[2014-3048 А] УДК 622.647.2 

622.7 Обробка, збагачення мінеральної сировини 

На ступінь кандидата 

4526. Левченко П. В. Обґрунтування режимних і конструктивних параметрів 

вертикального вібраційного грохота з просторовими коливаннями робочого органа : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. 

машини" / Левченко Павло Володимирович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки 

ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(28 назв). — 120 пр. — [2014-3082 А] УДК 622.74:621.928.23 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

4527. Пилипенко А. А. Обґрунтування параметрів автоматичних засобів 

пожежогасіння в тупикових виробках вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Пилипенко 

Анатолій Анатолійович ; М-во енергетики та вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. 

НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті, [НДІ гірничорятув. справи та пожеж. безпеки 

"Респіратор"]. — Макіївка (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-2961 А] УДК 622.822:614.845.1 

624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

4528. Воскобійник О. П. Методологія нормування технічних станів сталеза-

лізобетонних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Воскобійник Олена Пав-

лівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2014. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (65 назв). — 150 пр. — [2014-1815 А] 

 УДК 624.012.4.042/.046 

На ступінь кандидата 

4529. Алексієвець І. І. Несуча здатність, деформативність та тріщиностійкість 

позацентрово стиснутих залізобетонних елементів при дії малоциклових знако-

змінних навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Алексієвець Іван Іванович ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2802 А] 

 УДК 624.012.45.07 
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4530. Лазарєва О. М. Міцність нерозрізних балок із високоміцних бетонів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 

конструкції, будівлі та споруди" / Лазарєва Олена Миколаївна ; Полтав. нац. техн. 

ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 120 пр. — [2014-1918 А] 

 УДК 624.012.3 

4531. Омельченко К. В. Жорсткість залізобетонних конструкцій на ділянках з 

похилими тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Омельченко Катерина 

Вікторівна ; М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. п-во 

"Держ. НДІ буд. конструкцій", [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — 120 пр. — [2014-2147 А] 

 УДК 624.012.045 

4532. Савицький О. М. Оцінювання міцності та стану згинальних залізобетон-

них конструкцій, що експлуатуються, за результатами неруйнівного навантаження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 

конструкції, будівлі та споруди" / Савицький Олександр Миколайович ; Одес. держ. 

акад. буд-ва та архітектури, [Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та 

архітектури"]. — Одеса, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-2206 А] 

 УДК 624.01 

4533. Усенко М. В. Спосіб розрахунку утворення похилих тріщин у залізобе-

тонних складених конструкціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Усенко Микола 

Володимирович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Нац. авіац. ун-т]. — 

Полтава, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-2253 А] УДК 624.012.3.044 

4534. Шишкін Е. А. Напружено-деформований стан анкерування арматурних 

стержнів серпоподібного профілю акриловими клеями при дії статичного висмику-

вального зусилля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Шишкін Едуард Анатолійо-

вич ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бе-

кетова]. — Харків, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-1877 А] УДК 624.078.7 

4535. Ярошенко Д. С. Розробка схем та способів розрахунку нелінійної 

динамічної взаємодії споруд рамного типу з демпфіруючими пристроями : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 

будівлі та споруди" / Ярошенко Денис Сергійович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. 

акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 120 пр. — [2014-1953 А] 

 УДК 624.042 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь кандидата 

4536. Пристайло М. О. Обґрунтування раціональних параметрів розпушника-

кайлувальника з пружно-деформованим виконавчим елементом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і 
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лісотехн. робіт" / Пристайло Микола Олексійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-2720 А] УДК 624.132.3:621.879 

624.21/.8 Конструювання (спорудження) мостів.  

Мостові конструкції 

На ступінь кандидата 

4537. Ковальчук В. В. Визначення температурних напружень та деформацій у 

мостових конструкціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Ковальчук Віталій Воло-

димирович ; М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. 

підприємство "Держ. НДІ буд. конструкцій", [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 

ім. акад. В. Лазаряна]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (16 назв). — 120 пр. — [2014-2038 А] УДК 624.21.042.5 

624.9 Будівництво наземних споруд (за винятком мостів).  

Наземні комплексні споруди 

На ступінь кандидата 

4538. Нечитайло О. Є. Забезпечення міцності вузлів опирання напрямних 

шківів рамних укісних шахтних копрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Нечитайло 

Олександр Євгенович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. — Макіївка (Донец. 

обл.), 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-1848 А] УДК 624.96.059.3 

625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних  

шляхів 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь кандидата 

4539. Бугаєць Н. В. Підвищення несучої здатності рейкошпальної основи 

залізничних колій незагального користування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Бугаєць Наталія Воло-

димирівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2825 А]

 УДК 625.142/.143 

626 Гідротехніка. Гідротехнічне будівництво загалом 

На ступінь кандидата 

4540. Малюга В. В. Захист сільських територій від підтоплення в лісостеповій 

зоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. 

меліорації" / Малюга Віталій Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

водних проблем і меліорації. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3089 А] 

 УДК 626.862:626.87 
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628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

4541. Голякова І. В. Забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату в 

приміщеннях з локальними тепловиділеннями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Голякова Ірина 

Віталіївна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — 

Дніпропетровськ, 2014. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — 

[2014-1974 А] УДК 628.87:628.889 

4542. Григоренко Н. І. Підвищення ефективності транспортування стічних 

вод під впливом вакуумметричного тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Григоренко Надія 

Іванівна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. — Макіївка (Донец. обл.), 2014. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1979 А] 

 УДК 628.21 

4543. Жибоєдов О. В. Підвищення ефективності доочищення стічних вод на 

фільтрах з нетканих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Жибоєдов Олександр 

Вікторович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. — Макіївка (Донец. обл.), 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 130 пр. — [2014-2007 А] 

 УДК 628.31 

4544. Кучерик Г. В. Розробка нових процесів пом'якшення та демінералізації 

води для екологічно безпечних водоциркуляційних систем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Кучерик 

Галина Валентинівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Севастопол. 

нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті М-ва енергетики та вугіл. пром-ті України]. — 

Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-2073 А] 

 УДК 628.164:62-714 

4545. Мних Р. В. Кавітаційна активація малорозчинних неорганічних реагентів 

у технологіях очищення стічних вод : (на прикладі кальцію гідроксиду) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія 

водоочищення" / Мних Роман Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — [2014-1844 А] 

 УДК 628.34:54-41 

4546. Рудковська О. В. Стабілізаційна обробка води для екологічно безпечних 

систем водоспоживання в енергетиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец. ] 21.06.01 "Екол. безпека" / Рудковська Олена Вікторівна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та 

пром-сті М-ва енергетики та вугіл. пром-сті України]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 120 пр. — [2014-2202 А] 

 УДК 628.161 

4547. Чернова Н. М. Очищення природних вод від сполук марганцю із засто-

суванням сорбента-каталізатора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Чернова Наталія Миколаївна ; 
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НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — Київ, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-1796 А] УДК 628.161.2:546.711-3 

629 Машинобудування транспортних засобів.  

Транспортне машинобудування 

629.3 Наземні транспортні засоби  

(за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

4548. Гаврилов С. О. Створення та впровадження системи вібраційного 

діагностування редуктора мотор-колеса автосамоскиду БілАЗ : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 

засобів трансп." / Гаврилов Сергій Олексійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. 

— Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-2833 А] УДК 629.353.018.4:621.6.065 

4549. Попович В. В. Узгодження кінематики кермового приводу та передньої 

залежної підвіски автобуса з умов стійкості руху : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Попович Віталій 

Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2179 А] 

 УДК 629.343.032.017 

4550. Славін В. В. Поліпшення паливної економічності та екологічних 

показників автомобілів використанням сучасних систем впорскування бензину : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 

"Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Славін Віктор Васильович ; Нац. трансп. 

ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-2225 А] УДК 629.33.058 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь кандидата 

4551. Скуріхін Д. І. Удосконалення технології технічного обслуговування та 

діагностики колісних пар пасажирських вагонів на основі методу акустичного 

контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 

"Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Скуріхін Дмитро Ігорович ; М-во 

інфраструктури України, Держ. підприємство "Держ. н.-д. центр залізн. трансп. 

України", [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Київ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2738 А] 

 УДК 629.45.027.4 

4552. Хоменко І. Ю. Удосконалення систем енергетичного та холодильного 

обладнання пасажирських вагонів при капітальних ремонтах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та 

тяга поїздів" / Хоменко Ірина Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 

ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2014. — 29 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 21—22 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2296 А] 

 УДК 629.454.2.048.3/.7 
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629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

4553. Бабенко А. Є. Діагностування стану зовнішніх обводів літака у польоті 

по їх тепловим полям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Бабенко Андрій 

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

(13 назв). — 100 пр. — [2014-2566 А] 

 УДК 629.735:681.518.5 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

4554. Василишин Р. Д. Продуктивність та еколого-енергетичний потенціал 

лісів Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 

[спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування і ліс. таксація" / Василишин Роман Дмитрович ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2014. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—42 (63 назви). — 100 пр. — 

[2014-2584 А] 

 УДК 630*64(292.452) 

4555. Геник Я. В. Трансформаційні процеси в порушених екосистемах Карпат-

ського регіону України та їх фітомеліорація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Геник Ярослав 

Вячеславович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2014. — 40, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (63 назви). — 100 пр. — [2014-3057 А]

 УДК 630*18:630*27](477.8) 

4556. Сопушинський І. М. Внутрішньовидова диференціація клена-явора 

(Acer pseudoplatanus L.), бука лісового (Fagus sylvatica L.) і ясена звичайного 

(Fraxinus excelsior L.) за декоративністю деревини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Сопушинський 

Іван Миколайович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2014. — 

37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — [2014-2993 А] 

 УДК 630*27 

На ступінь кандидата 

4557. Мандзюк Р. І. Особливості вирощування та використання садивного 

матеріалу інтродукованих видів роду Abies : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Мандзюк Роман 

Іванович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-2924 А] 

 УДК 630*17:582.475 

4558. Матейко І. М. Фітомаса та депонований вуглець дерев і деревостанів 

ясена звичайного у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування і ліс. таксація" / 
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Матейко Іван Михайлович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2931 А] 

 УДК 630*5:582.916.16(292.485:477.4) 

4559. Остапчук О. С. Агротехнологічні прийоми відтворення насаджень дуба 

звичайного в південній частині Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та 

фітомеліорація" / Остапчук Олександр Степанович ; Кабінет Міністрів України, Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України, [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2952 А] 

 УДК 630*2:582.632.2](292.485:477.4) 

4560. Погрібний О. О. Лісівничо-екологічні особливості формування лісо-

станів сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в Українських Карпатах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісів-

ництво" / Погрібний Олег Олегович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — 

Львів, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 150 пр. — 

[2014-2962 А] УДК 630*23:582.475](292.452) 

4561. Шамрай А. Є. Біопродуктивність та депонований вуглець штучних 

сосняків Черкаського бору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування і ліс. таксація" / Шамрай Андрій Євгенович ; 

Кабінет 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. — [2014-3025 А] УДК 630*53:630*17]:582.475.4 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

4562. Давиденко Н. М. Фінансова безпека аграрних формувань в системі 

корпоративного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Давиденко Надія Миколаївна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 

2014. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—38 (110 назв). — 150 пр. — 

[2014-1988 А] УДК 631.16:005.35 

На ступінь кандидата 

4563. Бабицька О. О. Організаційно-економічні основи управління прибутком 

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

екон. наук : [спец. ] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бабицька Ольга 

Олександрівна ; 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. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2014-1761 А] 

 УДК 631.15:330.13 

4564. Височанська Л. Й. Розвиток тваринництва в господарських формуван-

нях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
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"Економіка та упр. підприємствами" / Височанська Людмила Йосипівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Закарпат. ін-т 

агропром. вир-ва]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

130 пр. — [2014-3167 А] УДК 631.16:636 

4565. Диндин М. Л. Ефективність вівчарства і козівництва у сільськогоспо-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Диндин Михайло Львович ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, 

[Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Житомир, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2852 А]

 УДК 631.145:636.3 

4566. Жученко Д. Б. Ефективність виробництва продукції бджільництва в 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Жученко Дмитро 

Борисович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. 

ун-т, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Миколаїв, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2014-3129 А] 

 УДК 631.11:638.1 

4567. Зубченко В. В. Ефективність інтенсифікації молочного скотарства у 

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

екон. наук : [спец. ] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Зубченко Вікторія 

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

аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-2018 А] 

 УДК 631.151.2:636.2 

4568. Кабак О. О. Економічна та еколого-енергетична оцінка виробництва та 

використання біоенергетичних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах : 

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

та упр. підприємствами" / Кабак Ольга Олегівна ; М-во аграр політики та продо-

вольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2014. — 21 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2014-3210 А] 

 УДК 631.147 

4569. Кащук К. М. Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських 

підприємств на засадах провайдингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец. ] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кащук Катерина 

Миколаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. 

ун-т. — Житомир, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 

100 пр. — [2014-2022 А] УДК 631.11:330.341.1 

4570. Кобрин Л. М. Ефективність функціонування молокопереробних 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кобрин Леся Михайлівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-2034 А] 

 УДК 631.152:637.1 

4571. Коваль В. М. Інструменти інвестиційної діяльності аграрних 

підприємств та їх ефективність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Коваль Василь 
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Михайлович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2036 А] 

 УДК 631.11:330.322 

4572. Коверко Ю. А. Стан та шляхи розвитку особистих селянських 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Коверко Юлія Андріївна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2014-3180 А] 

 УДК 631.115.1 

4573. Койдан Н. С. Удосконалення маркетингової діяльності сільськогоспо-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Койдан Наталія Сергіївна ; 

Чернігів. нац. технол. ун-т, [Чернігів. держ. ін-т економіки та упр.]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2014-1838 А] 

 УДК 631.11.027 

4574. Колодій М. В. Розвиток підприємств в сільському господарстві : 

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

та упр. підприємствами" / Колодій Мар'яна Володимирівна ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 120 пр. — [2014-2350 А] УДК 631.11 

4575. Липкань О. В. Управління виробничим потенціалом сільськогосподар-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Липкань Олена Вікторівна ; М-во 

аграр політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла 

Церква (Київ. обл.), 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 

100 пр. — [2014-3214 А] УДК 631.11:330.341.1 

4576. Лукаш С. М. Розвиток лізингових операцій в сільськогосподарських 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лукаш Світлана Миколаївна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-

кучаєва, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-2661 А] УДК 631.11:339.187.6 

4577. Півторак В. С. Інституціональне забезпечення розвитку малого під-

приємництва в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Півторак 

Віталій Сергійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

130 пр. — [2014-2710 А] УДК 631.1.017.3 

4578. Романіка О. М. Ефективність використання основних засобів сільсько-

господарських підприємств у рослинництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Романіка 

Оксана Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки", [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

130 пр. — [2014-2197 А] УДК 631.17:633 

4579. Тарасов А. О. Управління ризиками діяльності сільськогосподарських 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
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08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тарасов Артур Олександрович ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 130 пр. — [2014-2242 А]

 УДК 631.11:005.334 

4580. Тредіт В. Є. Формування та ефективне використання ресурсного 

потенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Тредіт Вікторія Євгеніївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. 

нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1791 А] УДК 631.15:330.341.1 

4581. Усюк Т. В. Інституційні засади розвитку сільського підприємництва : 

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

та упр. підприємствами" / Усюк Тетяна Вікторівна ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-2254 А] 

 УДК 631.15 

631.2 Сільськогосподарські будівлі, споруди 

На ступінь кандидата 

4582. Ікальчик М. І. Обґрунтування параметрів скреперної установки для 

прибирання гною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Ікальчик Микола Іванович ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-2628 А] УДК 631.22 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 

4583. Ільченко А. А. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів 

аеродинамічного сепаратора насіння баштанних культур : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-

ва" / Ільченко Артем Анатолійович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Луган. нац. аграр. 

ун-т М-ва аграр. політики і продовольства України]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1825 А] 

 УДК 631.362.3:635.62 

4584. Курка В. П. Обґрунтування форми поверхні та конструктивних 

параметрів полиці ґрунтообробного робочого органу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-

ва" / Курка Віталій Петрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України Кабінету Міністрів України]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2495 А] 

 УДК 631.312.021 

4585. Лабатюк Ю. М. Обґрунтування конструктивно-технологічних пара-

метрів ярусного глибокорозпушувача для зрошуваних ґрунтів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби меха-
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нізації с.-г. вир-ва" / Лабатюк Юрій Михайлович ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Ін-т олійн. культур Нац. акад. 

аграр. наук України]. — Вінниця, 2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). 

— 100 пр. — [2014-2903 А] УДК 631.319 

4586. Сидоренко І. Д. Обґрунтування параметрів робочих органів і режимів 

роботи аерозольного генератора для хімічного захисту сільськогосподарських 

культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 

"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Сидоренко Іван Дмитрович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Півд. філія 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т" 

Кабінету Міністрів України]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2014. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2985 А] УДК 631.348 

4587. Скоробогатов Д. В. Обґрунтування параметрів комбінованого плуга для 

загортання сидеральних культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Скоробогатов 

Дмитро Валентинович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2989 А] УДК 631.312 

4588. Славкова Л. Г. Обґрунтування параметрів процесу і розробка гравіта-

ційного змішувача концентрованих кормів з жиророзчинними вітамінами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 

механізації с.-г. вир-ва" / Славкова Лариса Геннадіївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка [М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2292 А]

 УДК 631.363.2 

4589. Токарчук О. А. Обґрунтування параметрів скребкових робочих органів 

транспортерів-змішувачів концентрованих кормів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Токарчук Олексій Анатолійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2014-2248 А] УДК 631.354.025:631.363 

4590. Ящук А. А. Обґрунтування параметрів сушарки насіння льону олійного : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і 

засоби механізації с.-г. вир-ва" / Ящук Андрій Анатолійович ; Кіровоград. нац. техн. 

ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-1958 А] УДК 631.365:631.53.01]:633.521 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

4591. Моргунова О. І. Гумусовий стан та азотний потенціал чорноземів і 

темно-каштанових ґрунтів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика" / Моргунова Ольга 

Іванівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-2939 А] УДК 631.445.4/.5(477):631.416 

4592. Сова О. С. Генетико-географічні особливості ґрунтів Сянсько-Дністер-

ської височини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
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11.00.05 "Біогеографія та географія ґрунтів" / Сова Ольга Степанівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2014-1940 А] УДК 631.4(477.83) 

631.5 Агротехніка 

На ступінь кандидата 

4593. Васалатій Н. В. Агрокліматичні умови вирощування озимого ріпаку в 

Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 

11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Васалатій Надія 

Василівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2367 А] УДК 631.53:633.854.79 

4594. Верещагін І. В. Створення вихідного матеріалу для селекції на 

збільшення вмісту олії в насінні конопель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Верещагін Ігор 

Володимирович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Нац. акад. аграр. наук України, 

[Ін-т сіл. госп-ва Півн. Сх.]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-2830 А] УДК 631.52:[633.85:665.526 

4595. Кудінов С. В. Агротехнологічні заходи підвищення продуктивності 

кормових та газонних агрофітоценозів в умовах Передгірно-Степового Криму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 

"Рослинництво" / Кудінов Сергій Володимирович ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [ПФ НУБІП України 

"Крим. агротехнол. ун-т"]. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-2417 А] УДК 631.5:633.2](477.75) 

4596. Кутіщева Н. М. Ідентичність самозапилених ліній соняшнику з їх 

стерильними аналогами та створення адаптивних гібридів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Кутіще-

ва Наталія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва 

ім. В. Я. Юр'єва, [Ін-т олійн. культур]. — Харків, 2014. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2014-2900 А] 

 УДК 631.527:633.854.78 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

4597. Рудой С. А. Основні хвороби капусти червоноголової та обґрунтування 

системи захисту її в Лівобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Рудой Сергій 

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

ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Ін-т овочівництва і баштанництва Нац. акад. аграр. наук 

України]. — Харків, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-3136 А] УДК 635.34:632](292.485:477.5) 

4598. Сніжок О. В. Шкідники ріпаку озимого та контроль їх чисельності в 

Поліссі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

16.00.10 "Ентомологія" / Сніжок Олена Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т захисту рослин [та ін.]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2014-2991 А] УДК 632.76:633.853.49"324"](477.41/.42) 
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4599. Сорокіна С. І. Вибірна фітотоксичність гербіцидів при їх комплексному 

застосуванні в посівах сої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Сорокіна Світлана Іванівна ; НАН України, Ін-т 

фізіології рослин і генетики. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2014-2740 А] УДК 632.954:633.34 

4600. Ящук В. У. Агроекологічне обґрунтування застосування Біополіциду і 

Екотону при вирощуванні та зберіганні цибулі ріпчастої : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Ящук Валентин 

Ульянович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-1959 А] УДК 632.937:635.25/.26 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво.  

Садівництво. Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь доктора 

4601. Рожков А. О. Агробіологічні основи формування продуктивності пшениці 

твердої ярої та тритикале ярого в Лівобережному Лісостепу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Рожков 

Артур Олександрович ; Кабінет 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. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—38 (30 назв). — 100 пр. — [2014-3109 А] 

 УДК 633.11"321":631.52](477.41) 

На ступінь кандидата 

4602. Кулик І. О. Оптимізація агротехнічних заходів вирощування вівса і 

ячменю ярого в Північному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Кулик Іван Олександрович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т с.-г. степ. зони". — Дніпропетровськ, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — 

[2014-2651 А] УДК 633.13+633.16"321"]:631.5(292.486:477) 

4603. Натальчук Т. А. Урожайність та якість зерна пшениці озимої сортів 

різного екотипу залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування в умовах 

північної частини Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Натальчук Тетяна Анатоліївна ; Нац. наук. 

центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України". — Київ, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2512 А]

 УДК 633.11:[631.5+631.8 

4604. Онуфран Л. І. Оптимізація елементів технології вирощування ячменю 

ярого в Південному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Онуфран Людмила Іванівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т 

зрошуваного землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-2695 А] 

 УДК 633.16"321":631.5](477.7:251.1) 
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4605. Петрище О. І. Продуктивність сортів гречки залежно від комплексного 
впливу мікродобрив та регуляторів росту в умовах південної частини Лісостепу 
західного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 
"Рослинництво" / Петрище Ольга Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. 
степ. зони, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 
України]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 130 пр. — [2014-2959 А] УДК 633.12:631.526.3:631.8 

4606. Ревтьо О. Я. Удосконалення технології вирощування кукурудзи на 
меліорованих землях Південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Ревтьо Олеся 
Ярославівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Держ. ВНЗ "Херсон. 
держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2014-2725 А] 

 УДК 633.15:631.8]:631.5 
4607. Сініцина В. В. Моделювання впливу агрометеорологічних умов на 

формування сходів зернових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / 
Сініцина Вікторія Вадимівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2014. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3113 А] 

 УДК 633.1:631.547.1 
4608. Холодченко Р. М. Продуктивність вівса голозерного залежно від 

технології вирощування в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 
Холодченко Роман Миколайович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(13 назв). — 100 пр. — [2014-3227 А] УДК 633.13:631.5](477) 

4609. Чугаєв С. В. Селекційна цінність сортів пшениці м'якої озимої за 
стійкістю до біо- та абіотичних чинників у східній частині Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 
насінництво" / Чугаєв Сергій Вікторович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Нац. 
акад. аграр. наук України. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — [2014-3021 А] 

 УДК 633.11"324":631.527 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

4610. Деркач В. С. Формування продуктивності багаторічних злакових і 
бобово-злакових травостоїв залежно від способу використання в умовах Лісостепу 
правобережного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Деркач Віталій Станіславович ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля, М-во аграр. політики 
та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2014. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3172 А] 

 УДК 633.2:633.31/.37 
4611. Пиндус В. В. Формування продуктивності сортів сої за органічного 

землеробства в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Пиндус 
Василь Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 
землеробства НААН". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2014-2523 А] УДК 633.34:631.52]:631.147](477) 
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4612. Савченко В. О. Формування урожайності та якості зерна бобів кормових 
залежно від способу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень в 
умовах Лісостепу правобережного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Савченко Вікторія Олександрівна ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля, М-во аграр. політики 
та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2014. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2208 А]
 УДК 633.35:631.53.01:631.8 

4613. Самохвал Т. П. Кормова продуктивність козлятнику східного залежно 
від мінеральних добрив та інокуляції в умовах Лісостепу правобережного : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 
луківництво" / Самохвал Тарас Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
кормів та сіл. госп-ва Поділля, М-во аграр. політики та продовольства України, 
Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — 100 пр. — [2014-2213 А] УДК 633.37:631.82 

4614. Тертишний О. В. Вихідний матеріал для селекції сої зерноукісного 
напряму використання в умовах східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 
Тертишний Олександр Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3139 А] 

 УДК 633.34:631.527](292.485:477.52/.6) 

634 Вирощування плодів. Плодівництво 

На ступінь доктора 

4615. Кіщак О. А. Наукові основи промислової культури черешні в Лісостепу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 
"Плодівництво" / Кіщак Олена Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
садівництва. — Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33. — 135 пр. — 
[2014-2879 А] УДК 634.23:631.5](292.485:477) 

На ступінь кандидата 

4616. Шкіндер-Барміна А. М. Господарсько-біологічна оцінка сортів вишні в 
умовах Південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Шкіндер-Барміна Анна Миколаївна ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т садівництва. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2014-3029 А] 

 УДК 634.23:631.526](477.7) 

635 Садові рослини. Садівництво. Овочівництво 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь доктора 

4617. Терешкін О. Г. Наукове обґрунтування комбінованих процесів та 
розробка ресурсозберігаючого устаткування для очищення овочевої сировини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та 
обладнання, харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Терешкін Олег Георгійович ; 
Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 30—40 (73 назви). — 150 пр. — [2014-2243 А] УДК 635.1/.8.07:631.562 
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На ступінь кандидата 

4618. Дідух Н. О. Енергоефективні технологічні елементи вирощування 

кукурудзи цукрової у Лівобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Дідух Наталія 

Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, 

[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Харків, 2014. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 130 пр. — [2014-2853 А] 

 УДК 635.67:631.171](292.485:477.5) 

4619. Кушнірук Т. М. Адаптивні елементи технології вирощування огірка в 

умовах південної частини Лісостепу західного : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Кушнірук Тетяна 

Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, 

[Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Харків, 2014. — 20, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-2075 А] УДК 635.63:631.5](292.485) 

4620. Мозговська Г. В. Створення вихідного матеріалу для селекції баклажана 

на стійкість до фузаріозного в'янення та жаростійкість на основі біотехнологічних 

методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 

"Селекція і насінництво" / Мозговська Ганна Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т овочівництва і баштанництва. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — [2014-2681 А] УДК 635.646:631.527 

4621. Солдатенко О. В. Елементи ресурсозберігаючої технології вирощування 

насіння огірка у Східному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Солдатенко Олексій 

Валерійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. — 

Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-3114 А] УДК 635.63:631.53.02 

4622. Трояновська О. М. Обґрунтування основних елементів технології 

конвеєрного вирощування васильків справжніх в умовах південної частини 

Лісостепу західного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.06 "Овочівництво" / Трояновська Оксана Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т овочівництва і баштанництва, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2250 А] 

 УДК 635.7:631.5](292.485:477.8) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь кандидата 

4623. Руда М. Є. Мікотоксикологічний моніторинг кормів для тварин та 

експериментальне обґрунтування розробки вітчизняного сорбуючого засобу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. 

фармакологія та токсикологія" / Руда Марина Євгеніївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Ін-т вет. 

медицини]. — Харків, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-2198 А] УДК 636.09:616-099-085.246.2 
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4624. Рудик Г. В. Токсико-морфологічне обґрунтування застосування дезін-
токсикантів за умов Т-2 токсикозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Рудик Галина 
Володимирівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т 
вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Держ. н.-д. контрол. ін-т вет. 
препаратів та корм. добавок]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2014-2201 А] УДК 636.09:615.9 

636.1 Однокопиті (непарнокопиті) тварини 

На ступінь кандидата 

4625. Ковальова Т. М. Специфіка генофонду української верхової породи 
коней за поліморфними системами крові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Ковальова Тетяна Миколаївна ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Ін-т тваринництва]. —
 с. Чубинське (Київ. обл.), 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2014-2880 А] УДК 636.13.082(477) 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь доктора 

4626. Супрович Т. М. Молекулярно-генетичний аналіз головного комплексу 
гістосумісності в зв'язку зі стійкістю та сприйнятливістю до маститів у корів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / 
Супрович Тетяна Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і 
генетики тварин, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики і продо-
вольства України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 29—36 (56 назв). — 120 пр. — [2014-2998 А] УДК 636.2.082 

На ступінь кандидата 

4627. Лобода В. П. Оцінка ефективності селекційного удосконалення стада 
української червоно-рябої молочної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Лобода Василь 
Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Сум. 
нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — с. Чубинське 
(Київ. обл.), 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2014-2912 А] УДК 636.27(477).034.082.26 

4628. Столяр Ж. В. Добір корів української чорно-рябої молочної породи за 
екстер'єрно-конституціональними типами та їх консолідація : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 
тварин" / Столяр Жанна Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
розведення і генетики тварин, [Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. плітики та 
продовольства України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 110 пр. — [2014-2997 А] 

 УДК 636.27.082.23(477) 

636.3 Дрібні жуйні тварини. Дрібна рогата худоба 

На ступінь кандидата 

4629. Бойко Н. В. Вихід митої вовни як критерій ефективності селекції за 

комплексної оцінки вовнової продуктивності овець породи прекос : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 

тварин" / Бойко Наталія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

тваринництва. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-2572 А] УДК 636.32/.38.082:637.62 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

4630. Василів А. П. Формування адаптивних та продуктивних якостей свиней 

різного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Василів Андрій Петрович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва, [Ін-т розведення і 

генетики тварин]. — Полтава, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-3164 А] 

 УДК 636.4.082 

4631. Вовк В. О. Загальна і специфічна комбінаційна здатність та проявлення 

гетерозисного ефекту при поєднанні різних генотипів свиней : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 

тварин" / Вовк Віталій Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

свинарства і агропром. вир-ва. — Полтава, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 

(6 назв). — 100 пр. — [2014-1763 А] 

 УДК 636.4.082 

4632. Кузьменко М. В. Ріст, продуктивність і показники забою відгоді-

вельного молодняку свиней за різних технологічних умов утримання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва 

продуктів тваринництва" / Кузьменко Михайло Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва, [Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України Кабінету Міністрів України]. — Полтава, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1769 А] 

 УДК 636.4.033.082 

4633. Трачук Є. Г. Обґрунтування використання пробіотичного препарату в 

годівлі свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Трачук Євген Григорович ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Вінниц. 

нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 2014. — 

23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2014-3223 А] 

 УДК 636.4.087.8 

636.9 Інші тварини, яких утримують люди 

На ступінь кандидата 

4634. Шевченко Є. А. Селекційно-генетичний моніторинг в кролівництві за 

ДНК-маркерами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

03.00.15 "Генетика" / Шевченко Євгеній Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Черкас. дослідна станція біоресурсів]. 

— с. Чубинське (Київ. обл.), 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). 

— 120 пр. — [2014-3028 А] 

 УДК 636.92.082:575.113 
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637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко. Кисломолочні продукти 

На ступінь кандидата 

4635. Назаренко І. А. Технологія молочно-рослинних фаршів на основі 
концентрату зі сколотин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Назаренко Ірина Анатоліївна ; Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 140 пр. — [2014-3094 А] 

 УДК 637.344:635.1 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне  
господарство. Служба побуту 

640 Типи домашніх господарств 

На ступінь кандидата 

4636. Полчанінова І. Л. Управління розвитком регіонального готельного 
комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Полчанінова Ірина Леонідівна ; 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2014. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2014-2714 А] 

 УДК 640.412:332:005 

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви.  
Харчування. Столовий посуд 

На ступінь кандидата 

4637. Михайлова С. В. Використання мікрохвильової вакуумної обробки в 
процесах виробництва овочевих концентратів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та 
фармацевт. вир-в" / Михайлова Світлана Володимирівна ; Харків. держ. ун-т 
харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(23 назви). — 150 пр. — [2014-2114 А] УДК 641.4:[641.53.092:683.958 

4638. Хробатенко О. В. Споживні властивості вуглеводно-білкового продукту 
для спортсменів зі швидкісно-силовою спрямованістю підготовки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. 
продуктів" / Хробатенко Олександра Віталіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 
2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — 
[2014-2777 А] УДК 641.1:[613.26+613.28 

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 

4639. Одінцова М. І. Рукописні книги і журнали Бориса Грінченка: редакцій-

но-видавничий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
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комунікацій : [спец.] 27.00.05 "Теорія та історія вид. справи та редагування" / 

Одінцова Майя Іванівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2516 А] 

 УДК 655.418.3(477)(092) 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

На ступінь доктора 

4640. Шраменко Н. Ю. Розвиток теоретико-технологічних основ ефективного 

функціонування термінальних систем при доставці дрібнопартіонних вантажів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. 

системи" / Шраменко Наталя Юріївна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 

2014. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 (49 назв). — 100 пр. — [2014-2797 А] 

 УДК 656.013.073 

На ступінь кандидата 

4641. Вітер Н. С. Формування транспортно-технологічних систем доставки 

вантажів у контейнерах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Вітер Наталя Сергіївна ; Харків. нац. автомоб.-

дорож. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-2588 А] УДК 656.073.235 

4642. Доля К. В. Організація та управління міськими пасажирськими транс-

портними системами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Доля Костянтин Вікторович ; Нац. трансп. ун-т, 

[Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2408 А] 

 УДК 656.025.2(1-21) 

4643. Дорош В. М. Оптимізація транспортно-технологічних схем доставки 

тарно-поштучних швидкопсувних вантажів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Дорош Василь Михайлович ; 

Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2014-2000 А] УДК 656.027.073.43 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

4644. Могила І. А. Підвищення ефективності функціонування ізольованих 

регульованих перехресть з адаптивним алгоритмом керування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Могила 

Ігор Андрійович ; Нац. трансп. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2510 А] 

 УДК 656.11.021 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

4645. Озерська Г. В. Забезпечення розвитку інноваційного потенціалу підприємств 

залізничного транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Озерська Ганна 

Вячеславівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. 

— Харків, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2692 А]

 УДК 656.2.07:330.341.1](477) 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь кандидата 

4646. Юденко Є. В. Організаційно-економічна взаємодія підприємств в 

експрес-доставці вантажів за участю авіаційного транспорту : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Юденко Євген Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 1 30 пр. — [2014-3151 А] 

 УДК 656.7:656.83.073 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

4647. Камінська Т. Г. Бухгалтерський облік і контроль кругообороту капіталу: 

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

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Камінська Тетяна Григорівна ; 

Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2014. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 29—36 (68 назв). — 100 пр. — [2014-2346 А] УДК 657.4 

4648. Малишкін О. І. Облік і аудит податків: теорія, методологія, розвиток : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Малишкін Олександр Іванович ; Держ. служба статистики України, 

Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—33 (79 назв). — 130 пр. — [2014-2503 А] УДК 657:336.22 

На ступінь кандидата 

4649. Ардатьєва Т. І. Облік витрат підприємства на природоохоронну 

діяльність: організація та методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ардатьєва Тетяна Іванівна ; 

Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Донец. 

нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2014-2323 А] 

 УДК 657.471.1:502.1 

4650. Бєлокоз О. І. Облік та аудит дебіторської і кредиторської заборго-

ваностей торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бєлокоз Оксана Іванівна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-2570 А] УДК 657.6:339.17 

4651. Дашкевич О. Ю. Бухгалтерський облік і контроль витрат виробництва 

продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Дашкевич Олег Юрійович ; Держ. служба статистики 

України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Нац. ун-т держ. податк. служби 

України]. — Київ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-2471 А] УДК 657.471 
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4652. Корольова О. І. Облік і контроль витрат підприємств машинобуду-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Корольова Оксана Іванівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-2047 А] УДК 657.471:621 

4653. Мірошник В. В. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль витрат на 

збереження майна підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мірошник Вікторія Валеріївна ; 

Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (21 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2115 А] 

 УДК 657.471 

4654. Ніколаєва С. П. Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових 

компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Ніколаєва Світлана Петрівна ; Житомир. держ. технол. 

ун-т. — Житомир, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2138 А] 

 УДК 657.421:658.91 

4655. Прокопенко Ж. В. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль 

страхових резервів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Прокопенко Жанна Володимирівна ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2972 А]

 УДК 657.6 

4656. Руденко Н. О. Організація і методика обліку доходів та видатків 

спеціального фонду державних вищих навчальних закладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 

Руденко Наталія Олександрівна ; Житомир. держ. технол. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т 

ім. Петра Могили]. — Житомир, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-2200 А] УДК 657.44:378 

4657. Сафарова А. Т. Облік і аудит поточних зобов'язань у хлібопекарних 

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Сафарова Анна Таджидінівна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (37 назв). — 

130 пр. — [2014-2216 А] УДК 657.631.8:664.66 

4658. Сахаров П. О. Облік і внутрішній контроль розрахунків електронними 

грошима : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Сахаров Павло Олександрович ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі, [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. — Харків, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 140 пр. — [2014-1861 А] 

 УДК 657.28-028.27 

4659. Тарасенко С. В. Бухгалтерський облік діяльності судноплавних компаній: 

організація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Тарасенко Сергій Вікторович ; 

Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2241 А] УДК 657:656.611.2 

4660. Тарасова О. В. Оцінка вартості публічних акціонерних компаній на 

ринку злиття-поглинання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Тарасова Ольга Валеріївна ; 

Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-3000 А] УДК 334.722.8:657.92](477) 

658 Організація комерційних і приватних  

підприємств. Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

4661. Демчук О. В. Управління фінансово-господарською діяльністю підприємств 

рибного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Демчук Олег Володимирович ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т, [Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Луганськ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—34 (61 назва). — 100 пр. — [2014-2473 А] 

 УДК 658.155:639.2 

4662. Пуліна Т. В. Створення і розвиток кластерних об'єднань підприємств 

харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Пуліна Тетяна Веніамінівна ; 

Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 

(64 назви). — 120 пр. — [2014-1776 А] УДК 658.114.5:338.439.4 

4663. Храпкіна В. В. Механізми індикативного управління фінансовою 

безпекою промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Храпкіна Валентина 

Валентинівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (45 назв). — 100 пр. — [2014-3143 А] 

 УДК 658.14/.18 

На ступінь кандидата 

4664. Андрієвська Є. В. Реструктуризація промислових підприємств шляхом 

здійснення інноваційної діяльності : (на прикладі машинобуд.) : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Андрієвська Євгенія Валеріївна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2443 А]

 УДК 658.589:62 

4665. Андрущенко О. Ю. Фінансовий механізм санаційної спроможності 

суб'єктів підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Андрущенко Олена Юріївна ; Донец. нац. 

ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Донец. держ. ун-т упр.]. 

— Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-2361 А] УДК 658.167 

4666. Антонова О. В. Оцінка фінансової безпеки підприємств роздрібної 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Антонова Олена Вікторівна ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20. — 

100 пр. — [2014-2445 А] УДК 658.14/.15:658.87 

4667. Балика О. Г. Корпоративна культура як інститут удосконалення 

соціально-трудових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
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Балика Олена Георгіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 

[2014-2808 А] УДК 658.3:174 

4668. Безродна С. М. Управління якістю продукції на підприємствах громад-

ського харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Безродна Стелла Миколаївна ; 

Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1887 А] УДК 658.56:640.432 

4669. Безчасний О. У. Управління рівнем якості продукції машинобудівних 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Безчасний Олексій Увіналійович ; 

Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3044 А] УДК 658.56:621 

4670. Бєлоусова К. О. Управління ресурсним потенціалом розвитку підприємства : 

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

та упр. підприємствами" / Бєлоусова Каріна Олексіївна ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. 

техн. ун-т". — Донецьк, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-1889 А] УДК 658.14/.15 

4671. Бондар Т. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення конку-

рентоспроможності підприємства з урахуванням екологічного фактора : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка при-

родокористування та охорони навколиш. середовища" / Бондар Тетяна Вікторівна ; 

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

с. 17—19. — 100 пр. — [2014-2455 А] УДК 658.821:502.17 

4672. Гайда А. Ю. Моделі та механізми оперативного управління ресурсами 

портфеля проектів наукомістких виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Анатолій Юліянович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — 

Миколаїв, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (27 назв). — 100 пр. — 

[2014-3053 А] УДК 658.5:519.8 

4673. Галан О. Є. Система оцінки та формування трудового потенціалу 

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Галан Олена Євгенівна ; 

Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля"]. 

— Запоріжжя, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 

— 100 пр. — [2014-2834 А] УДК 658.512.62:62 

4674. Гасай Є. Л. Розроблення фізичних методик для товарознавчої оцінки 

продовольчої сировини тваринного походження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Гасай 

Євгенія Леонідівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — 

[2014-2598 А] УДК 658.56:637 

4675. Гобир І. Б. Формування системи управління ремонтним обслуговуван-

ням нафтогазовидобувних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гобир Ірина 

Борисівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1764 А] 

 УДК 658.58:622.32 
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4676. Грекова В. А. Економічна ефективність оновлення основних фондів 

металургійних підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Грекова Віта 

Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда 

Нобеля]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-1978 А] УДК 658.27:658.589:669.013(477) 

4677. Григоренко І. В. Товарознавча оцінка ювелірних виробів на основі 

сплавів червоного золота з модифікуючими домішками : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.08 "Товарознавство непрод. товарів" / 

Григоренко Інна Василівна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т харч. технологій]. — 

Луцьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — 

[2014-2845 А] УДК 658.62:005.52:671.1 

4678. Грушак З. М. Управління конкурентоспроможністю авіакомпанії на 

міжнародному ринку транспортних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Грушак Заріна 

Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-2846 А] УДК 658.821:656.7.07 

4679. Дроботіна К. М. Організація економічного управління інтегрованими 

промисловими підприємствами на основі бюджетування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. під-

приємствами" / Дроботіна Катерина Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. 

ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 120 пр. — [2014-3127 А] УДК 658:005.21:336.14 

4680. Зимбалевська Ю. В. Брендинг на підприємствах легкої промисловості в 

умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Зимбалевська Юлія Вікторівна ; 

Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2014-2866 А] УДК 658.512.2:67/68 

4681. Кушнір С. О. Управління інвестуванням в інноваційний розвиток 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кушнір Світлана Олександрівна ; 

Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1770 А] УДК 658.152:658.589 

4682. Магомедова А. М. Формування франчайзингових партнерських 

відносин між підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Магомедова Аліна 

Магомедівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2014-2090 А] 

 УДК 658.11:339.187.44 

4683. Мархайчук М. М. Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства з 

урахуванням балансу інтересів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мархайчук Марія 

Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбас. держ. техн. ун-т]. 

— Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2014-3186 А] УДК 658.152:330.332 

4684. Мельник О. В. Управління нематеріальними активами підприємства: 

стратегічний контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мельник Оксана Володи-

мирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-2106 А] 

 УДК 658.15 

4685. Набатова Ю. О. Управління ресурсозбереженням підприємств машино-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Набатова Юлія Олександрівна ; Держ. 

ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-2943 А] УДК 658.589:621 

4686. Науменко Р. П. Забезпечення реалізації стратегії розвитку підприємства 

на основі процесно-орієнтованого бюджетування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Науменко Роман Петрович ; Сум. держ. ун-т, [ДВНЗ "Запоріз. держ. інж. акад."]. — 

Суми, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-3095 А] УДК 658.5:336.114 

4687. Олійник Т. В. Стратегічне управління адаптивністю підприємства : 

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

та упр. підприємствами" / Олійник Тетяна Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т 

ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-2694 А] УДК 658:005.21 

4688. Онищенко О. В. Організаційно-економічне забезпечення діяльності 

зонального аеропорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Онищенко Оксана Володими-

рівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-2518 А] УДК 658:656.71 

4689. Покотилова О. І. Формування товарного асортименту підприємств 

харчової промисловості на основі рефлексивного підходу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Покотилова Олена Ігорівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т економіки пром-сті 

НАН України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-2964 А] УДК 658.628:663/664 

4690. Свидло Г. І. Управління витратами підприємства на основі оцінки 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Свидло Ганна Ігорівна ; Харків. 

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

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2217 А] УДК 658.15 

4691. Смирна О. В. Емісійна політика вітчизняних підприємств на світовому 

фондовому ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Смирна Ольга Володимирівна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2435 А] 

 УДК 658.14(477):339.72 

4692. Страпчук С. І. Підвищення ефективності маркетингової діяльності 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Страпчук Світлана 

Іванівна ; 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 

(26 назв). — 130 пр. — [2014-2743 А] УДК 658.8:631.1 
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4693. Федишин М. П. Тактичне планування грошових потоків на підприємст-

вах харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Федишин Майя 

Пилипівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т]. — Київ, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-1872 А] УДК 658.15-047.74:664 

4694. Цапук О. Ю. Маркетинговий механізм впровадження інноваційних 

розробок підприємствами енергетичного машинобудування : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Цапук Олена Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (32 назви). — 100 пр. — 

[2014-2267 А] УДК 658.589:62]:339.138 

4695. Шаповал Г. М. Вартісно-орієнтоване управління оборотними активами 

корпоративних підприємств будівельної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Шаповал Галина Миколаївна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — 

Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. 

— [2014-3149 А] УДК 658.114.5:69:336.764.1 

4696. Шипіцина Г. А. Формування структури капіталу машинобудівних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Шипіцина Галина Анатоліївна ; ПВНЗ 

"Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля". — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-1876 А] 

 УДК 658.14:621 

4697. Шишацький Д. В. Оцінка податкових реакцій інтегрованих корпоратив-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шишацький Дмитро Володи-

мирович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [ПВНЗ "Донец. ун-т економіки та 

права"]. — Донецьк, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 

150 пр. — [2014-3238 А] 

 УДК 658.114.5:336.221 

4698. Штимер Л. Т. Стратегічний аналіз потенціалу матеріальних ресурсів 

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Штимер Леся Тарасівна ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 

130 пр. — [2014-2799 А] 

 УДК 658.511.2 

659 Реклама. Інформаційна діяльність. Зв'язки  

з громадськістю. Паблік рилейшнз (PR) 

На ступінь кандидата 

4699. Кіца М. О. Недобросовісна реклама у газетних виданнях України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 

спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Кіца Мар'яна Олегівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 

— Київ, 2014. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2014-1912 А] УДК 659.131.72(477) 
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66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість  

і спорiдненi галузі 

На ступінь доктора 

4700. Завалій О. О. Теплофізичні основи розробки пристроїв інфрачервоного 

сушіння термолабільних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Завалій 

Олексій Олексійович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики, [Півден. філ. Нац. ун-ту 

біотехнологій і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т"]. — Київ, 

2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (38 назв). — 100 пр. — [2014-2340 А]

 УДК 66.047.4/.6 

На ступінь кандидата 

4701. Чорномаз Н. Ю. Інтегрований процес адсорбції іонів амонію природ-

ними дисперсними сорбентами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Чорномаз Наталія 

Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. 

— Львів, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-2279 А] УДК 66.021.3.081.3 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

4702. Панасенко В. В. Технологія карбонатних солей калію з хлориду калію і 

діетиламіну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 

"Технологія неорганіч. речовин" / Панасенко Володимир Володимирович ; Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2014-2157 А] УДК 661.332.3 

4703. Пономарьов В. О. Технологія утилізації розчинів на основі концентро-

ваної нітратної кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Пономарьов Володимир Олександ-

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

Бібліогр.: с. 12—17 (31 назва). — 100 пр. — [2014-2177 А] УДК 661.56 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

4704. Бондаренко А. В. Підвищення ефективності горіння вуглеводневих газів 

у парогенеруючих установках за рахунок зміни відношення паливо/повітря : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.14 "Тепл. та 

ядер. енергоустановки" / Бондаренко Андрій Володимирович ; Одес. нац. політехн. 

ун-т. — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-2573 А] УДК 662.61:621.18 

4705. Муштрук М. М. Обґрунтування характеристик обладнання для вироб-

ництва рідкого біопалива з технічних тваринних жирів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання, харч., 

мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Муштрук Михайло Михайлович ; Нац. ун-т харч. 

технологій, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету 

Міністрів України]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). 

— 100 пр. — [2014-2684 А] УДК 662.767.2:637.043 
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4706. Пузік О. С. Контроль обводнення авіаційних палив за допомогою 
гідродинамічної кавітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Пузік Олексій Сергійович ; 
Нац. авіац. ун-т, Аерокосм. ін-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(27 назв). — 100 пр. — [2014-2973 А] УДК 662.75:532.528 

4707. Салехірадж С. Ш. Обґрунтування параметрів системи відбору геотер-
мальної енергії в умовах глибоких вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Салехірадж 
Саєд Шаебан ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — 
Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — 
[2014-1934 А] УДК 662.997:622.33.012.2 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість. 

На ступінь доктора 

4708. Зав'ялов В. Л. Наукове обґрунтування та апаратурне оформлення 
процесів віброекстрагування в харчовій промисловості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання, харч., 
мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Зав'ялов Володимир Леонідович ; Нац. ун-т харч. 
технологій. — Київ, 2014. — 45 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 33—42. — 
150 пр. — [2014-2622 А] УДК 664.061.084 

На ступінь кандидата 

4709. Магалецька І. А. Технологія рулетів рибних, збагачених біологічно 
активними речовинами рослинного походження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Магалецька 
Ірина Анатоліївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). — 100 пр. — [2014-2419 А] 

 УДК 664-935.5:637'8 
4710. Плотнікова Р. В. Технологія напівфабрикатів десертної продукції на 

основі молока знежиреного з регульованим складом сольової системи : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. 
продукції" / Плотнікова Раїса Валеріївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. 
— Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 150 пр. — 
[2014-2173 А] УДК 664:637.187 

663.2/.3 Виноробство 

На ступінь кандидата 

4711. Якушенко Є. М. Підвищення енергоефективності процесу сушіння 
виноградних вичавок у масообмінному модулі з кондуктивним підведенням 
теплоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 
"Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Якушенко Євген 
Миколайович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (26 назв). — 150 пр. — [2014-1952 А] 

 УДК 663.252.1 

664.3 Харчові масла та жири 

На ступінь доктора 

4712. Пивоваров Є. П. Наукове обґрунтування технології структурованої 

харчової продукції методом іонотропного гелеутворення : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / 

Пивоваров Євген Павлович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 

2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—40 (71 назва). — 150 пр. — [2014-2707 А]

 УДК 664.38.033 

На ступінь кандидата 

4713. Іванюта А. О. Споживні властивості структуроутворювачів на основі 

вторинної рибної сировини з товстолобика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Іванюта 

Анастасія Олександрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-2627 А] 

 УДК 664.38:639.21 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво 

На ступінь кандидата 

4714. Касабова К. Р. Технологія маффінів підвищеної харчової цінності з 

продуктами переробки зародків пшениці та бурякового жому : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопекар. 

продуктів, кондитер. виробів та харч. концентратів" / Касабова Катерина Рубенівна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 120 пр. — [2014-2021 А] 

 УДК 664.683:664.651 

4715. Криворучко М. Ю. Технологія борошняних кулінарних виробів на 

основі пророщеного зерна пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Криворучко Мирослав 

Юрійович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2492 А] 

 УДК 664.68 

4716. Місечко Н. О. Використання фруктози і лактулози в технології 

хлібобулочних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.01 "Технологія хлібопекар. продуктів, кондитер. виробів та харч. 

концентратів" / Місечко Наталія Орестівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 130 пр. — 

[2014-2679 А] УДК 664.6:664.165 

4717. Мороз О. В. Технологія гранульованих напівфабрикатів для солодких 

страв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 

"Технологія харч. продукції" / Мороз Оксана Володимирівна ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 150 пр. — [2014-2122 А] УДК 664.696.2 

4718. Ткачук Ю. М. Технологія хлібобулочних виробів, збагачених молочними 

білками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 

"Технологія хлібопекар. продуктів, кондитер. виробів та харч. концентратів" / Ткачук 

Юрій Михайлович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 130 пр. — [2014-1790 А] 

 УДК 664.665:637.147.2 

4719. Ященко В. С. Технологія хлібних паличок підвищеної харчової цінності, 

сформованих методом екструзії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : [спец.] 05.18.01 "Технологія хлібопекар. продуктів, кондитер. виробів та харч. 

концентратів" / Ященко Вікторія Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 130 пр. — [2014-3160 А]

 УДК 664.664.016.7 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 

4720. Дубініна А. А. Наукове обґрунтування формування споживних власти-
востей фортифікованих паст із фруктів та овочів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Дубініна 
Антоніна Анатоліївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 
42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (78 назв). — 150 пр. — [2014-2005 А] 

 УДК 664.849:[658.62:005.52 

На ступінь кандидата 

4721. Максименко А. Є. Технологія сушеного м'ясного напівфабрикату для 
кулінарної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Максименко Анна Євгенівна ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 150 пр. — [2014-2921 А] УДК 664.921.047 

4722. Нагорний О. Ю. Технологія соусів томатних капсульованих : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. 
продукції" / Нагорний Олександр Юрійович ; Харків. держ. ун-т харчування та 
торгівлі. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 
150 пр. — [2014-2685 А] УДК 664.849:635.64 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.1/.3 Олії, жири, віск і продукти, що виробляються з них 

На ступінь кандидата 

4723. Коляновська Л. М. Інтенсифікування процесів екстрагування при 
виробництві олії із сої та ріпаку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / 
Коляновська Людмила Миколаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 
Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(18 назв). — 100 пр. — [2014-2041 А] 

 УДК 665.335.2+665.334.9].061.34 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  
в'яжучих. Цемент і бетон 

666.1/.29 Скляна промисловість. Емалі. Глазурі 

На ступінь кандидата 

4724. Демидчук Л. Б. Силіційорганічні покриття на основі наповненого 
поліметилфенілсилоксану для вогнезахисту залізобетону : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. 
матеріалів" / Демидчук Людмила Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. 
комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2472 А] 

 УДК 666.1.056:691.328 
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666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь кандидата 

4725. Коц Л. С. Біостійкі безбіоцидні фасадні керамічні матеріали : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. 

неметал. матеріалів" / Коц Лев Савелійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (23 назви). — 100 пр. — 

[2014-2051 А] УДК 666.61.018 

4726. Цовма В. В. Фасадні керамічні матеріали на основі сировини техно-

генного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Цовма Віталій 

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

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2272 А] 

 УДК 666.715.017 

666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь кандидата 

4727. Койчев О. О. Ефективні стінові вироби на основі поризованих вапняно-

кремнеземистих композитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Койчев Олександр Олександро-

вич ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1914 А] УДК 666.965 

667 Лакофарбова промисловість 

На ступінь кандидата 

4728. Сапронов О. О. Закономірності впливу нано- та мікродисперсних 

сполук, оксидів і карбідів на властивості епоксикомпозитних матеріалів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Сапронов Олександр Олександрович ; Херсон. держ. мор. акад. — Херсон, 2014. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 130 пр. — [2014-2214 А] 

 УДК 667.64:678.026 

669 Металургія 

669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство.  

Металургійні процеси 

На ступінь кандидата 

4729. Пригунов С. В. Структуроутворення та механічні властивості доевтек-

тичних залізовмісних силумінів, оброблених у рідкому стані однополярним імпульс-

ним електричним струмом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.16.01 "Металознавство та терміч. оброб. металів" / Пригунов Сергій 

Володимирович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2014. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2719 А]

 УДК 669.017 

4730. Саф'ян П. П. Формування структури та корозійних властивостей 

поверхневого шару труб відповідального призначення з аустенітних сталей при 



   

 
196 

обробці пароплазмовим розрядом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Саф'ян Павло Павлович ; Нац. 

металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 130 пр. — [2014-2983 А] УДК 669.017 

4731. Хулін А. М. Розробка режимів термічної обробки залізничних бандажів з 

підвищеною зносостійкістю і контактно-втомною міцністю : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознавство та терміч. 

оброб. металів" / Хулін Артем Миколайович ; Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова 

НАН України. — Дніпропетровськ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2266 А] 
 УДК 669.017:621.771.29:621.785.083 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

4732. Брусов А. Л. Розвиток теорії і технології розподілу шихти на колошнику 

доменної печі лотковим завантажувальним пристроєм : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та 

спец. сплавів" / Брусов Андрій Львович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — 

Донецьк, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3049 А]

 УДК 669.162.24 
4733. Панченко Г. М. Підвищення стійкості колосників конвеєрних машин 

огрудкування залізорудних концентратів шляхом розробки й застосування 

економнолегованої електросталі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Панченко 
Ганна Миколаївна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2703 А] 

 УДК 669.141.247 

4734. Чабак Ю. Г. Вдосконалення режимів термічної обробки високохромис-

тих комплексно-легованих чавунів з метою поліпшення оброблюваності різанням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 

"Металознавство та терміч. оброб. металів" / Чабак Юлія Геннадіївна ; Держ. ВНЗ 

"Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2273 А] УДК 669.13.017 

669.2/.8 Кольорова металургія. Кольорові метали та їхні сплави 

На ступінь кандидата 

4735. Воробйова М. І. Ціанідне одержання золотовмісних розчинів з мінераль-

ної сировини з використанням плазмохімічно обробленої води : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. 
речовин" / Воробйова Маргарита Іванівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". 

— Дніпропетровськ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 

100 пр. — [2014-1900 А] УДК 669.213.6 

4736. Кушнарьова О. С. Особливості стуктури та конструктивна міцність 
зварних з'єднань алюмінієвих сплавів систем легування Cu-Li-Sc : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Куш-

нарьова Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — 

Київ, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 130 пр. — [2014-2655 А]
 УДК 669.71.055:621.791.052 
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67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі  

промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 

4737. Бардаш Н. О. Розробка технології хімічної модифікації поліакрило-

нітрильних волокнистих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. 

виробів" / Бардаш Наталія Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Київ. нац. ун-т 

технологій та дизайну]. — Херсон, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(24 назви). — 100 пр. — [2014-2809 А] УДК 677.494.745.3.027.62 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

4738. Карташов В. В. Розробка модифікованих змінним магнітним полем 

епоксикомпозитних матеріалів з підвищеними експлуатаційними характеристиками : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Ма-

теріалознавство" / Карташов Віталій Вікторович ; Херсон. держ. мор. акад., 

[Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2014-2020 А] 

 УДК 678.686.017 

4739. Лобко Є. В. Формування та властивості поліуретанів з іммобілізованими 

in situ координаційними сполуками рідкісноземельних та перехідних металів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія 

високомолекуляр. сполук" / Лобко Євгенія Володимирівна ; НАН України, Ін-т хімії 

високомолекуляр. сполук. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (17 назв). — 120 пр. — [2014-2087 А] УДК 678.664:661.8 

4740. Мартинюк І. С. Особливості формування стуктури та властивості 

органо-неорганічних взаємопроникних полімерних сіток на основі поліуретану та 

Ti-вмісного кополімеру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Мартинюк Ігор Сергійович ; НАН 

України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2666 А] 

 УДК 678.664-1 

4741. Сидоренко О. В. Синтез та властивості фторованих поліуретанів з 

азогрупами у головному ланцюзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Сидоренко Олександр 

Васильович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — Київ, 2014. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2734 А] 

 УДК 678.664:66.094.1 

4742. Яцишин О. І. Синтез та властивості монометакрилатних похідних 

епоксидних смол : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Яцишин Оксана Ігорівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-3159 А] УДК 678.686 
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681.12/.18 Промислові лічильники. Торговельні автомати.  
Сортувальні та шліфувальні машини 

На ступінь доктора 

4743. Коробко І. В. Наукові принципи творення засобів вимірювання витрати 
плинних потоків технологічних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / 
Коробко Іван Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 
2014. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 31—38 (67 назв). — 100 пр. — 
[2014-2415 А] УДК 681.121 

681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна  
техніка та її виробництво. Ваги 

На ступінь кандидата 

4744. Полікарпов О. О. Удосконалення методів обробки вимірювальної 
інформації при оцінюванні якості виробів медичних електричних : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, серти-
фікація та метрол. забезп." / Полікарпов Олексій Олександрович ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2014-2713 А] УДК 681.2.08:616-78 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  
і регулювання. Високі технології. Смарт-технології. 

На ступінь кандидата 

4745. Бистра І. М. Вдосконалення методу та засобу ультразвукової товщино-
метрії виробів з матеріалів зі значним загасанням : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 
складу речовин" / Бистра Інна Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2327 А] 

 УДК 681.5.082.4:621.391 
4746. Коба С. О. Методи багатоваріантного планування складних проектів із 

урахуванням комплексу ризиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Коба Сергій Олександрович ; 
Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2014. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2032 А] 

 УДК 681.513:005.8 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

4747. Сьомчина М. В. Особливості напружено-деформованого стану цегляних 
п'ятиповерхових житлових будівель при реконструкції в умовах просідаючих 
ґрунтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 
"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Сьомчина Марія Володимирівна ; Держ. ВНЗ 
"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — 
Дніпропетровськ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. 
— [2014-2747 А] УДК 69.059:624.131.4 
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691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь доктора 

4748. Плугін Д. А. Розвиток теорії електрокорозії обводнених конструкцій і 
розробка електрокорозійностійких матеріалів і способів захисту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / 
Плугін Дмитро Артурович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Харків, 2014. — 
40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (45 назв). — 100 пр. — [2014-1853 А] 

 УДК 691.3:620.193.7 

На ступінь кандидата 

4749. Гришко Г. М. Керамічна цегла з використанням мулу та залізовмісних 
відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 
матеріали та вироби" / Гришко Ганна Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. 
буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(16 назв). — 100 пр. — [2014-1903 А] УДК 691.421:696.135:669.054.8 

4750. Марчук В. В. Ефективні бетони та розчини на основі золовмісних 
композиційних цементів з добавками поліфункціональних модифікаторів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та 
вироби" / Марчук Віталій Вікторович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористу-
вання. — Рівне, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. 
— [2014-2928 А] УДК 691.332 

692 Конструктивні частини та елементи споруд 

На ступінь кандидата 

4751. Ревінкель Й.-П. Напружено-деформований стан рамно-фермової системи 
накриття трибун стадіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Ревінкель Йорг-Петер ; Нац. 
ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2975 А] УДК 692.48:725.826 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь кандидата 

4752. Кириленко І. Г. Сумісна робота високотемпературних і низькотемпера-
турних джерел тепла на єдину теплову мережу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопос-
тачання" / Кириленко Ірина Георгіївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — 
Харків, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 150 пр. — 
[2014-2877 А] УДК 697.34 

4753. Пізнак Б. І. Підвищення ефективності використання сонячної енергії 
полімерними геліоколекторами для систем гарячого водопостачання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та 
теплогазопостачання" / Пізнак Богдан Іванович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 
[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 120 пр. — [2014-2170 А] УДК 697.445:662.997 

4754. Спінов В. М. Ефективна технологія очистки газів енергоустановок в 
мокрому пиловловлювачі з вихровою тарілкою : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенерге-
тика" / Спінов Владислав Михайлович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. акад. буд-ва 
та архітектури]. — Одеса, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 
100 пр. — [2014-2741 А] УДК 697.432:621.311 
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7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, 

періоди, стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь кандидата 

4755. Миргородська Н. В. Еволюція форм проектно-художньої презентації 
костюма в ілюстрації моди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Миргородська Надія Валеріївна ; 
Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2014-2506 А] УДК 7.05-028:687.016 

4756. Радомський М. Т. Вітражне мистецтво Харкова другої половини ХХ — 
початку ХХІ століття: (ґенеза, стиліст. трансформації) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06 "Декор. і приклад. мистецт-
во" / Радомський Микола Тадеушевич ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника", [Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв]. — Івано-Франківськ, 2014. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 150 пр. — [2014-2189 А] 

 УДК 7.048(477.54-25)"1960/2000" 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь кандидата 

4757. Ароян А. С. Принципи організації критих міських просторів : (на прикладі 
м. Полтава) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 
18.00.04 "Містобудування та ландшафт. архітектура" / Ароян Артур Саргісович ; 
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2014. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2014-1884 А] 

 УДК 711.168:72.012.72 

719 Охорона сільських та міських історичних  

і культурних пам'яток загалом 

На ступінь кандидата 

4758. Тямін М. Ю. Ідентифікація та збереження пам'яток історичного індустріаль-
ного ландшафту гірничодобувного району : (на прикладі м. Кривий Ріг) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 26.00.05 "Музеєзнавcтво. 
Пам'яткознавство" / Тямін Максим Юрійович ; НАН України, Укр. т-во охорони 
пам'яток історії та культури. Центр пам'яткознавства. — Київ, 2014. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2014-2762 А] УДК 719:712.2](477.65) 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 

4759. Гнесь І. П. Формування архітектурно-типологічної структури сучасного 
міського житла в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архітектури : 
[спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / Гнесь Ігор Петрович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (55 назв). — 
100 пр. — [2014-2840 А] УДК 728.1(477-21) 
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4760. Михайлишин О. Л. Розвиток архітектури міжвоєнної Волині в умовах 

соціокультурних трансформацій ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток 

архітектури" / Михайлишин Ольга Леонідівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. 

ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 2014. — 33 с. — Бібліогр.: 

с. 25—30 (53 назви). — 100 пр. — [2014-2676 А] УДК 72(477.82)"1921/1939" 

На ступінь кандидата 

4761. Данилов С. М. Віртуальна реальність як середовище апробації іннова-

ційних технологій в архітектурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітек-

тури" / Данилов Сергій Михайлович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — 

Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-1989 А] 

 УДК 72.01 

4762. Савченко О. О. Принципи формування зон психологічної реабілітації 

населення в структурі православних комплексів : (на прикладі Полтав. обл.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.04 "Містобудування 

та ландшафт. архітектура" / Савченко Олександр Олександрович ; Полтав. нац. техн. 

ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(7 назв). — 120 пр. — [2014-1933 А] УДК 726.71:616.89-036.82 

4763. Трегубов К. Ю. Принципи формування архітектурно-планувальних 

рішень поліфункціональних музейних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / 

Трегубов Костянтин Юрійович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури, [Полтав. 

нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Макіївка (Донец. обл.), 2014. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — 130 пр. — [2014-2547 А] 

 УДК 727.01:069 

4764. Хаєф Мортеза. Інноваційні принципи моделювання енергоактивної 

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

18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Хаєф Мортеза ; 

Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 

(5 назв). — 100 пр. — [2014-2260 А] УДК 72.012 

4765. Черниш М. О. Регенерація культурно-історичного середовища промис-

лового міста : (на прикладі м. Макіївки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архі-

тектури" / Черниш Марина Олександрівна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. 

— Макіївка (Донец. обл.), 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 

130 пр. — [2014-3147 А] УДК 725.012.025.4(477.62-21) 

73 Пластичні мистецтва 

На ступінь кандидата 

4766. Бех Л. В. Український фарфор як культуротворчий феномен: світовий і 

вітчизняний контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Бех Людмила Вікторівна ; 

М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2014. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2810 А] 

 УДК 738.1(477):008 
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4767. Паславська Л. О. Українська керамічна миска в контексті народної 

художньої культури кінця ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Паславська Людмила Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. 

керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-2705 А] УДК 738.8(477)"189/191" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

4768. Карпяк А. Я. Мистецький тезаурус флейтиста як основа виконавської 

майстерності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Карпяк Андрій Ярославович ; М-во культури 

України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2014. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 31—33 (32 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1833 А] 

 УДК 780.641.071.2 

На ступінь кандидата 

4769. Бай Є. Китайська фортепіанна музика в контексті інтеграційних процесів 

світового музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Бай Є ; М-во культури 

України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 2014. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 150 пр. — [2014-2568 А] 

 УДК 780.8:780.616.432](510) 

4770. Величко О. Б. Музично-інструментальне виконавство доби Просвіт-

ництва та Романтизму: історіографічний та інструментознавчий аспекти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Величко Оксана Богданівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, 

[Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка М-ва культури України]. — Одеса, 2014. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — [2014-2333 А] 

 УДК 785.09.035 

4771. Клімова Н. І. Оперний театр Клода Дебюссі: символістські аспекти 

організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Клімова Наталія Іванівна ; М-во культури України, 

Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2014-2639 А] УДК 782.1(44) 

4772. Ляхіна Т. В. Фантазії для скрипки на запозичені теми в контексті 

становлення віртуозно-романтичного стилю виконавства : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ляхіна 

Тетяна Володимирівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Нац. муз. акад. 

України ім. П. І. Чайковського М-ва культури України]. — Одеса, 2014. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15. — 120 пр. — [2014-2380 А] УДК 780.8:780.614.33 

4773. Перець О. Є. Становлення і розвиток музичної освіти в Таврійській 

губернії (кінець ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Перець Олександра Євгеніївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. 

Респ. Крим, Респ. ВНЗ "Крим. гуманітар. ун-т". — Ялта, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2958 А] УДК 78.03(477.75)"188/192" 
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792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 

4774. Нечитайло В. С. Народне хореографічне мистецтво як чинник трансляції 

національно-культурних цінностей у сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Нечитайло Володимир Степанович ; М-во культури України, Нац. акад. 

керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-2136 А] 

 УДК 792.8(477) 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

4775. Латишев С. В. Науково-методичні основи індивідуалізації підготовки 

борців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Латишев Сергій Вікторович ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 

Туган-Барановського]. — Київ, 2014. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 

100 пр. — [2014-2079 А] УДК 796.81.015.1 

4776. Олешко В. Г. Моделювання, відбір і орієнтація в системі підготовки 

спортсменів : (на матеріалі сил. видів спорту) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 

Олешко Валентин Григорович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 

2014. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—35. — 100 пр. — [2014-2144 А] 

 УДК 796.8.071 

На ступінь кандидата 

4777. Бейгул І. О. Вплив екстремальних умов тренувальної та змагальної 

діяльності на психофізіологічні властивості дзюдоїстів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Бейгул Ігор Олегович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1888 А] 

 УДК 796.853.23.015.6 

4778. Головащенко Р. В. Підвищення ефективності тренувального процесу 

бігунів на середні дистанції за допомогою ергогенних засобів : (за результатами 

застосування препарату кардонат) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Головащенко 

Роман Володимирович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-2841 А] 

 УДК 796.422.14:577.171.5 

4779. Денисенко І. О. Використання засобів спортивно-оздоровчого туризму в 

підвищенні фізичного стану студентів 18—19 років : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Денисенко Інна Олександрівна ; Дніпропетров. 

держ. ін-т фіз. культури і спорту, [Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпро-

петровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-2474 А] УДК 796.035-057.875 
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4780. Дух Т. І. Теоретико-методична та фізична підготовка студентів із засто-

суванням взаємонавчання у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 

фіз. виховання різних груп населення" / Дух Тетяна Ігорівна ; Львів. держ. ун-т фіз. 

культури. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2014-3064 А] УДК 796.015.132-057.875 

4781. Ільницька Г. С. Розвиток рухових якостей студентів вищих навчальних 

закладів на заняттях пілатесом та бодіфлексом із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ільницька Ганна Сергіївна ; Держ. 

закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди]. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2014-2870 А] УДК 796.41.015:004]-057.875 

4782. Качуровський Д. О. Соціально-педагогічні аспекти розвитку сучасного 

спортивного плавання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Качуровський Дмитро 

Олегович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2636 А] 

 УДК 37.013.78:797.2 

4783. Пасічник В. М. Удосконалення фізичних і розумових здібностей у 

фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку з використанням інтегрально-

розвивальних м'ячів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 

населення" / Пасічник Вікторія Михайлівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — 

Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-2956 А] УДК 796.011.3 

4784. Пензай С. А. Програмування профілактико-оздоровчих занять з настіль-

ного тенісу для чоловіків 36—60 років, викладачів педагогічних вищих навчальних 

закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 

Пензай Сергій Анатолійович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, 

[Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 150 пр. — [2014-2957 А] 

 УДК 796.035.015.2:796.386]-055.1 

4785. Петрина Л. А. Удосконалення методики проведення занять аеробікою з 

дівчатами старшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Петрина Леся Анатоліївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. 

— Львів, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-3099 А]

 УДК 796.412.015-055.25 

4786. Рудковська Т. І. Контроль підготовленості кваліфікованих спортсменок, 

які спеціалізуються у синхронному плаванні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Рудковська Тетяна Ігорівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — 

Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2431 А]

 УДК 796.015.68.071.2:797.217 

4787. Семаль Н. В. Організація просвітницько-пропагандистської діяльності 

для залучення неповносправних до фізкультурно-спортивних занять : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 

"Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Семаль Наталія Воло-

димирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2014-2984 А] УДК 796.034-056.26 

4788. Синиця С. В. Використання занять оздоровчою аеробікою в професійно-

прикладній підготовці студенток педагогічних вищих навчальних закладів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 

"Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Синиця Сергій Васильович ; 

Харків. держ. акад. фіз. культури. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1936 А] УДК 796.412-057.875-055.25 

4789. Стасюк І. І. Побудова тренувального процесу висококваліфікованих 

гравців у міні-футболі в річному циклі підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Стасюк Іван Іванович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, 

[Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського ]. — Дніпропетровськ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2014-2996 А] 

 УДК 796.332.015.22"450" 

4790. Тронь Р. А. Контроль спеціальної підготовленості кваліфікованих 

спортсменів у бойовому самбо : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Тронь Руслан 

Анатолійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-2759 А] 

 УДК 796.814.071.2 

4791. Холодова О. С. Моделювання змагальної діяльності кваліфікованих 

спортсменів на різних дистанціях в шорт-треку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Холодова Ольга Світозарівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — 

Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 

[2014-3015 А] УДК 796.91.093.071.2 

4792. Хохла А. І. Диференціація фізичної підготовки фехтувальників-шпажис-

тів на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Хохла 

Алла Ігорівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3142 А] 

 УДК 796.864.015.132 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

4793. Ребрій О. В. Теорія перекладацької творчості у мовному, текстуальному 

та діяльнісному вимірах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Ребрій Олександр Володимирович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2014. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви). — 100 пр. — [2014-2191 А] 

 УДК 81'25 
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На ступінь кандидата 

4794. Долбіна К. Д. Когнітивні аспекти функціонування зоонімних пропріаль-

них одиниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.15 "Заг. мовознавство" / Долбіна Каріне Давидівна ; Держ. закл. "Південноукр. 

нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-2855 А] 

 УДК 81'42:165.194 

4795. Хенкіна Г. О. Номінація невербального коду в художньому дискурсі 

ХХ—ХХІ століть : (на матеріалі англ., укр. та італ. худож. творів) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / 

Хенкіна Ганна Олегівна ; Донец. нац. ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 

— Донецьк, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2773 А]

 УДК 81'42:[821.111+821.161.2+821.131.1].09]"19/20" 

4796. Цимбалиста О. А. Лінгвальні засоби відображення мімічних жестів 

персонажів в англійських та українських художніх текстах кінця XVIII—XIX ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 

"Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Цимбалиста Оксана Анатоліївна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 

— 100 пр. — [2014-3018 А] УДК 81'42:[821.111+821.161.2]"17/18" 

4797. Четова Н. Й. Лінгвоконцептуальний простір УЯВНЕ в англомовному 

класичному фентезі : (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкіна) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Четова 

Наталія Йосипівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (19 назв). — 110 пр. — [2014-2780 А] 

 УДК 81'42:821.111-312.9.09(092) 

4798. Шальов А. С. Просодичні особливості телевізійної бесіди : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / 

Шальов Андрій Станіславович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського", [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Одеса, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2014-3234 А] 

 УДК 81'342:[177.2:7.097 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 

4799. Бабчук Ю. Й. Просодичні характеристики вигуків у сучасному анг-

лійському дискурсі : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бабчук Юлія Йосипівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2014-1802 А]

 УДК 811.111'367.628'42 

4800. Гач Н. О. Мовна концептуалізація культурного континууму в американ-

ській поезії ХІХ—ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гач Наталія Олегівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-2599 А] УДК 811.111'42:821.111(73)-1 
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4801. Григорів Н. М. Гендерні конституенти англійської ірреальної мовної 

картини світу : (на матеріалі англ. фольклор.-літ. творів) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Григорів Наталія 

Михайлівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 

Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2014-1980 А] УДК 811.111'42 

4802. Дорда В. О. Лінгвальні та соціолінгвальні характеристики англомовного 

студентського сленгу США кінця ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Дорда 

Віталій Олександрович ; Запоріз. нац. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2857 А] 

 УДК 811.111'276.3-057.875(73)"199/201" 

4803. Залужна О. О. Привативні дієслова в англійській та українській мовах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-

іст. і типол. мовознавство" / Залужна Ольга Олексіївна ; Донец. нац. ун-т. — До-

нецьк, 2014. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-1907 А]

 УДК 811.111+811.161.2]'367.625 

4804. Кириченко А. Г. Комунікативний аспект вимовного акценту українців: 

сегментні особливості : (на матеріалі англомов. авіац. радіотелефон. дискурсу) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Кириченко Анна Георгіївна ; Донец. нац. ун-т, [Кіровоград. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка]. — Донецьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-2025 А] 

 УДК 811.111'342'276.6:629.7](=161.2) 

4805. Кобзєв М. В. Лексичний повтор в англійській і українській мовах: 

структура й семантика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Кобзєв Микола Вікторович ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-1913 А] УДК 811.111+811.161.2]'373 

4806. Коваль О. П. Лінгвопрагматика терміносистеми тенісу в англійській 

мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Коваль Оксана Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2014-2037 А]

 УДК 811.111'276.6:796.342 

4807. Лисенко Н. О. Сучасний експресивний дискурс : (на матеріалі англомов. 

стислих текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Лисенко Наталія Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т, 

[Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-2081 А] УДК 811.111'42 

4808. Малащук-Вишневська Н. В. Поетика нонсенсу в американських віршо-

ваних текстах модернізму і постмодернізму: стилістичний та лінгвокогнітивний 

аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герман. мови" / Малащук-Вишневська Наталія Володимирівна ; Київ. нац. лінгвіст. 

ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-2097 А] УДК 811.111'38:821.111(73)-1 

4809. Масальська Н. В. Зіставний аналіз категорії припущення в англійських, 

німецьких та українських афоризмах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Масальська Надія 

Василівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-1923 А] 

 УДК 811.111+811.112.2+811.161.2]'373.7 
4810. Мусієнко Ю. А. Лінгвокогнітивні і прагматичні особливості просодич-

ного оформлення англійських притч : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Мусієнко 
Юлія Анатоліївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2124 А] УДК 811.111'42 

4811. Пільгуй Н. М. Англомовний науковий агротехнічний дискурс: 
лінгвостилістичний та прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Пільгуй Наталія 
Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—
18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2711 А] УДК 811.111'42:63 

4812. Сліпченко Л. Б. Методика формування професійно орієнтованої 
компетентності в англомовному діалогічному мовленні майбутніх фахівців з 
міжнародної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. мови" / Сліпченко Лариса 
Борисівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля]. — 
Київ, 2014. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2014-2226 А]
 УДК 811.111'276.6:339.9 

4813. Сухачова Н. С. Структурно-семантичні й лінгвокогнітивні параметри 
англомовної терміносистеми менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Сухачова Наталія Сергіївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Запоріз. нац. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2744 А] 

 УДК 811.111'37'42 
4814. Тирон І. В. Експресивний синтаксис у дискурсі англомовної блого-

сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Тирон Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2014-2244 А]
 УДК 811.111'367'42:004.774.6БЛОГ 

4815. Турченко В. О. Когнітивно-комунікативні характеристики концепту 
СКРОМНІСТЬ в англомовному дискурсі XIV—ХХІ століть : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Турченко 
Віра Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2548 А] 

 УДК 811.111'42"13/20" 
4816. Тхір М. Б. Створення іміджу президента в американському політичному 

дискурсі: лінгвокогнітивний та комунікативно-когнітивний аспекти : (на матеріалі 
політ. промов Барака Обами) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Тхір Маркіян Богданович ; Херсон. держ. ун-т, 
[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Херсон, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2014-1942 А] 

 УДК 811.111'42:35.075.31](73) 
4817. Яновець А. І. Психолінгвістичні особливості дискурсу англомовного 

політика у стані емоційної напруги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Яновець Анжеліка Іванівна ; Херсон. 
держ. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2014-2280 А] УДК 811.111'23'42:32 
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811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

4818. Дзикович О. В. Лінгвопрагматичний аспект телевізійного дискурсу : (на 

матеріалі текстів німецькомов. анонсів ток-шоу) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Дзикович Ольга Воло-

димирівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — За-

поріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2614 А]

 УДК 811.112.2'42 

4819. Лещенко О. В. Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні 

особливості німецьких і українських рекламних слоганів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавст-

во" / Лещенко Олеся Вікторівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 22 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-1920 А] 

 УДК 811.112.2+811.161.2]'36'37:659.1 

4820. Сарміна Г. Л. Комунікативні особливості німецькомовних шантажних 

листів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герман. мови" / Сарміна Ганна Лембітівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2014-2533 А] 

 УДК 811.112.2'42:343.434(044) 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 

4821. Шевченко А. С. Семантико-когнітивна структура концептів СПРАВЕД-

ЛИВІСТЬ І БЕЗЗАКОННЯ : (на матеріалі іспаномов. тексту Біблії) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Шевченко 

Анна Сергіївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-2304 А] УДК 811.134.2'42 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь доктора 

4822. Пономаренко О. А. Жанрова організація мовленнєвого спілкування 

лікаря і пацієнта : (на матеріалі худ. творів письменників-лікарів) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Пономаренко 

Олена Аліківна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Держ. установа "Крим. 

держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Сімферополь, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 33—38 (30 назв). — 100 пр. — [2014-3195 А] УДК 811.161.1'271:61-051 

На ступінь кандидата 

4823. Антоненко Ю. М. Когнітивно-комунікативні характеристики мовленнєвого 

жанру наукової рецензії як складника російського наукового дискурсу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Антоненко 

Юлія Михайлівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Львів, 2014. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2014-2362 А] УДК 811.161.1'42 

4824. Малярчук-Прошина У. О. Засоби вираження оцінки в сучасних росій-

ськомовних газетних текстах : (лінгво-прагмат. аспект) : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Малярчук-Прошина 

Уляна Олегівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3184 А] 

 УДК 811.161.1'373 

4825. Мітроченкова Ю. Ю. Ідеографічний опис релігіонімів зі значенням 

"свято", "ритуал", "обряд", "таїнство" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Мітроченкова Юлія Юріївна ; Таврійс. нац. 

ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-3189 А] УДК 811.161.1'373:2-5 

4826. Регушевська І. А. Категорія норми та її вираження в російськомовному 

публіцистичному медіатексті : (функціон.-комунікатив. аспект) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Регушевська 

Ірина Анатоліївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2014-3219 А] 

 УДК 811.161.1'276.5:[070:654.197 

4827. Чабаненко Т. С. Типи неповних парадигм дієвідмінюваних форм росій-

ського дієслова: когнітивно-комунікативний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Чабаненко Тетяна Сергіївна ; 

Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3229 А] УДК 811.161.1'367.625 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

4828. Савченко Л. В. Етнолінгвістична реконструкція фразеологізмів україн-

ської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Савченко Любов Василівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 25—32 

(65 назв). — 120 пр. — [2014-2980 А] УДК 811.161.2'373.7'42 

На ступінь кандидата 

4829. Ворона І. І. Функціонування церковно-релігійних термінів-синонімів в 

українських богослужбових текстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ворона Іванна Іванівна ; ДВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. 

— Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-2593 А] УДК 811.161.2'373.421:27-1 

4830. Давиденко Т. А. Лексико-фразеологічна параметризація жіночої прози 

90-х років ХХ — початку ХХІ століть : (на матеріалі проз. творів С. Майданської, 

Т. Зарівної, М. Матіос, Є. Кононенко) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Давиденко Тетяна Анатоліївна ; Східноєв-

роп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Нац. авіац. ун-т]. — Луцьк, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2014-1766 А] 

 УДК 811.161.2'373.7:821.161.2-3-055.2"20" 

4831. Донцова О. Г. Атрибутивні композити на позначення характеристик 

людини в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Донцова Олена Григорівна ; Донец. нац. ун-т, 

[Донбас. держ. пед. ун-т]. — Донецьк, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2856 А] УДК 811.161.2'42 
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4832. Зеніна А. В. Адаптація англізмів у термінології української банківської 

справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 

"Укр. мова" / Зеніна Анастасія Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2625 А] 

 УДК 811.161.2'373.4:336.71 

4833. Кушмет М. С. Сільськогосподарська лексика українських східностепо-

вих говірок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Кушмет Марія Станіславівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 

20 с. : табл., карти. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3081 А] 

 УДК 811.161.2'282(477.62) 

4834. Лісова Л. О. Антропонімія півдня Волинської області : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Лісова Лариса 

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

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2014-1772 А] 

 УДК 811.161.2'373.23(477.82) 

4835. Масюк Ж. Ю. Літературна онімія у творах про долю холмщан : (на 

матеріалі текстів Й. Г. Струцюка) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Масюк Жанна Юріївна ; Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-1775 А] УДК 811.161.2'373.21:821.161.2.09(092) 

4836. Мислива-Бунько І. Я. Складні слова в мові сучасної української преси: 

структура та стилістичні функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Мислива-Бунько Іванна Ярославівна ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2014. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (24 назви). — 100 пр. — [2014-2112 А] 

 УДК 811.161.2'373.611:070 

4837. Мудринич С. Ю. Типологія слів зі значенням стану в українській та 

англійській мовах: семантико-функціональний аспект : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мово-

знавство" / Мудринич Світлана Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2014. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — 

[2014-2682 А] УДК 811.161.2+811.111]'37 

4838. Новіцька О. І. Побутова лексика Підгаєччини: семантика, способи 

номінації, ареал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Новіцька Оксана Іванівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-2514 А] УДК 811.161.2'37(477.84) 

4839. Олексій К. Б. Реалізація текстової категорії адресатності в сучасній 

українській прозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Олексій Катерина Богданівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Терно-

піл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-2143 А] УДК 811.161.2-26 

4840. Пєліна О. В. Особливості перекладу українських ідеонімів і прагма-

тонімів англійською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [ спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Пєліна Олена Вадимівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3133 А] 

 УДК 811.161.2'373.72'25:811.111 
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4841. Романюк Л. В. Фразеологічна вербалізація локативності в сучасній 
українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Романюк Людмила Вячеславівна ; Донец. нац. 
ун-т, [Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад."]. — Донецьк, 2014. — 21 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2728 А] 

 УДК 811.161.2'373.7 
4842. Серебряк М. В. Українська діалектна фразеографія : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Серебряк 
Марина Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 
Луганськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2219 А]
 УДК 811.161.2'373.7 

4843. Теребушко Ю. Р. Семантика і синтаксис дієслів мовлення в німецькій та 
українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Теребушко Юрій Романович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2014-1788 А] УДК 811.161.2+821.112.2]'367.625 

4844. Фрасинюк Н. І. Вербалізація концепту ТЕРПІННЯ в українській, росій-
ській та англійській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Фрасинюк Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2014-2258 А] 

 УДК 811.161.2+811.161.1+811.111]'42:172.4.018.22 

811.411.21 Арабська мова 

На ступінь кандидата 

4845. Лихошерстова М. Ю. Функціонально-семантичне поле темпоральності в 
арабській і українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Лихошерстова Марія 
Юріївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—
18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2084 А] УДК 811.411.21+811.161.2]'37-115 

82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь доктора 

4846. Степанова Г. А. Рефлексії про фаустівську культуру в літературному 
процесі Європи та США 1920—1930-х рр.: естетика, поетологія, типологія : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. 
країн" ; 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Степанова Ганна Аркадіївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 
2014. — 42 с. — Бібліогр.: с. 34—39 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2542 А]
 УДК 82.09(4+73)"192/193" 

На ступінь кандидата 

4847. Дорогань І. В. "Щоденник" М. Башкірцевої: автофікціональність, артистизм, 
екфрасисність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Дорогань Ілона Вікторівна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3174 А] УДК 82-94.09 
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821.111.0 Англійська література 

На ступінь доктора 

4848. Норець М. В. Шпигунський роман в англійській літературі ХХ століття: 

ґенеза, жанрово-стильова природа, особливості рецепції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Норець 

Максим Вадимович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. 

— 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (37 назв). — 100 пр. — [2014-2281 А] 

 УДК 821.111-31.09 

На ступінь кандидата 

4849. Абдуллах Савфан. Поетикально-стильові особливості романної творчості 

Редьярда Кіплінга : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Абдуллах Савфан ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-

надського. — Сімферополь, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. 

— [2014-2801 А] УДК 821.111.09(092) 

4850. Заїковська О. М. Творчість Дугласа Коупленда: дискурс національної 

ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Заїковська Оксана Михайлівна ; НАН України, Ін-т 

літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2014-2341 А] УДК 821.111(71).09(092) 

4851. Кальницька В. Б. Поетика романів Грема Гріна пізнього періоду : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. 

зарубіж. країн" / Кальницька Віолета Борисівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-

надського, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-1911 А] УДК 821.111-21.09 

4852. Луценко Л. О. Структура гендерної нарації : (на матеріалі любовної 

прози Елізи Гейвуд) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Луценко Людмила Олексіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2014-2379 А] УДК 821.111.09 

4853. Усенко О. П. Японський компонент імагологічної проблематики твор-

чості Кадзуо Ішігуро : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Усенко Ольга Петрівна ; Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3011 А] УДК 821.111-31.09 

4854. Яковлева Н. М. Поетика Джозефа Конрада як вираження екзистенціаль-

ного типу художньої свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Яковлева Наталія Миколаївна ; 

Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка]. — Сімферополь, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2014-1800 А] УДК 821.111.09(092) 

821.111(73).0 Література США англійською мовою 

На ступінь кандидата 

4855. Анісімова Л. В. Теорія читацького відгуку в американському літературо-

знавстві 60—80-х років ХХ століття : (ґенеза, структура, функціонування) : автореф. 



   

 
214 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / 

Анісімова Людмила Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2322 А]

 УДК 821.111(73).09"1960/1980" 

4856. Бессараб О. В. Творчість Дена Брауна в контексті американської "масової" 

літератури 80-90-х рр. ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Бессараб Олександр Володимиро-

вич ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. 

— Сімферополь, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-3122 А] УДК 821.111(73)-31.09"198/199" 

4857. Москвітіна Д. А. Американська парадигма рецепції Вільяма Шекспіра за 

часів просвітництва і романтизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Москвітіна Дар'я Анатоліївна ; 

НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Класич. приват. ун-т]. — Київ, 2014. — 

23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2123 А]

 УДК 821.111(73).09 

4858. Угольнікова Н. С. Гумористична фентезі у творчості Р. Аспріна : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. 

зарубіж. країн" / Угольнікова Наталія Сергіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернад-

ського, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3140 А] 

 УДК 821.111(73)-312.9.09 

821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь кандидата 

4859. Захаров Ю. М. Структурно-композиційні та лінгвостилістичні особли-

вості вираження "поетики припущень" у ранніх романах Уве Йонзона : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец.10.02.04 "Герман. мови" / Захаров 

Юрій Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2014 А] 

 УДК 821.112.2.09:81'42 

4860. Стернічук В. Б. Епістолярний діалог як жанр нефікційної літератури 

крізь призму образу автора : (на матеріалі епістолярію М. Фріша — Ф. Дюрренматта, 

М. Фріша — У. Йонсона) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Стернічук Віта Богданівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2236 А] 

 УДК 821.112.2(494).09 

821.113.0 Література північногерманськими мовами 

На ступінь кандидата 

4861. Тимінська І. М. Традиції "нової драми" Г. Ібсена у норвезькій літературі 

першої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Тимінська Ірина Миколаївна ; Таврійс. нац. 

ун-т ім. В. І. Вернадського, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Сім-

ферополь, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2014-1870 А]

 УДК 821.113.5.09"19" 
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821.124.0 Література латинською мовою 

На ступінь кандидата 

4862. Домбровський М. Б. Структура образного світу : (на матеріалі елегій 

Тібулла) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 

"Теорія літ." / Домбровський Маркіян Богданович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 

— Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2476 А]

 УДК 821.124'02-143.09 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь кандидата 

4863. Пономарьова К. В. Специфіка літературного портрета в щоденниковій 

прозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 

"Рос. літ." / Пономарьова Катерина Валеріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Респ. ВНЗ "Крим. гуманітар. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-2967 А] УДК 821.161.1-94.09 

4864. Попова О. А. Творчість Є. М. Чирикова 1920-х — початку 1930-х років у 

контексті літератури російського зарубіжжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Попова Олена Альбертівна ; Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-2285 А] УДК 821.161.1.09(092) 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь кандидата 

4865. Ачкан Л. С. Поетика лірики Наталки Білоцерківець : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Ачкан Лідія 

Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Київ, 

2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2014-2446 А] 

 УДК 821.161.2-1.09 

4866. Бєлоконь-Пожарицька Н. А. Характерологія в прозі Івана Чендея: 

рецепція і типологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Бєлоконь-Пожарицька Наталія 

Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3201 А] 

 УДК 821.161.2-3.09(092) 

4867. Герасимчук С. В. Художні форми алегоричного зображення у літературі 

Київської Русі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." / Герасимчук Сніжана Вадимівна ; НАН України, Ін-т літ. 

ім. Т. Г. Шевченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-1963 А] УДК 821.161.2'04.09 

4868. Дюжева К. В. Жанрово-стильова парадигма творчості Ліни Костенко : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Дюжева Катерина Валеріївна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, 

[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. 

— 100 пр. — [2014-2006 А] УДК 821.161.2.09 

4869. Жаркова Р. Є. Жіноче письмо як модерністична саморепрезентація (на 

матеріалі української прози кінця ХІХ — початку ХХ століття) : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Жаркова 

Роксолана Євгеніївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2479 А] 

 УДК 821.161.2-4.09"189/191" 

4870. Клейменова Т. В. Поетика "вчительської" прози Марії Колцуняк та Івана 

Садового : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." / Клейменова Тетяна В'ячеславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-3077 А]

 УДК 821.161.2.09 

4871. Косінова О. М. Концепція панмузичності у творах Павла Тичини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. 

літературознавство" / Косінова Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2014-2416 А]

 УДК 821.161.2-1.09(092) 

4872. Лукьяненко Д. В. Художня рецепція Григорія Сковороди в українській 

літературі ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Лукьяненко Дарія В'ячеславівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2360 А] УДК 821.161.2.09 

4873. Міщенко Д. С. Інтерпретаційні моделі "вічних" мотивів донкіхотства та 

донжуанства в українській літературі ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. літ." / Міщенко Дар'я Сергіївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-2680 А] УДК 821.161.2.09"19" 

4874. Пащенко О. Г. Історіософські концепції ars poetica О. Ольжича в 

контексті "Празької школи" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.01.01 "Укр. літ." / Пащенко Оксана Григорівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-2426 А] УДК 821.161.2-1.09(092) 

4875. Покулевська А. І. Елементи кіномови в поетиці літературного твору : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 

літ." / Покулевська Анна Ігорівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка", [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Луганськ, 

2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2965 А] 

 УДК 821.161.2.09:791.3 

4876. Пресіч О. В. Повоєнна українська проза в Канаді: проблемно-тематичні, 

жанрово-стильові пошуки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Пресіч Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т літ. 

ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 

[2014-2181 А] УДК 821.161.2-3.09(71) 

4877. Рущак О. Р. Типологія роману-проекції в українській та французькій 

літературі ХХ століття : ("1313" Н. Королевої, "Філос. камінь" М. Юрсенар) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. 

літературознавство" / Рущак Ольга Романівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Дніпропетровськ, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2203 А] 

 УДК 821.161.2+821.113.1].091 
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4878. Третяченко А. В. Проблематика і художня своєрідність поетичної 

творчості Володимира Підпалого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Третяченко Алла Володимирівна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Одеса, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2756 А] 

 УДК 821.161.2-1.09 

4879. Шуть В. Я. Інтерсеміотичність поетики сучасної української есеїстики : 

(на матеріалі творчості Юрія Андруховича та Оксани Забужко) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Шуть 

Валентина Яківна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3035 А] 

 УДК 821.161.2-4.09 

4880. Ярмоленко Г. В. Типологічна система образів в українській історичній 

прозі першої половини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Ярмоленко Ганна Володимирівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2014-2558 А] УДК 821.161.2-311.6.09"18" 

59821.512.161.0 Турецька література 

На ступінь кандидата 

4881. Пасічник Д. С. Концепти "нація" та "національна ідея" у творчості Ях'ї 

Кемаля Беятли : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Пасічник Дар'я Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2014. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 

100 пр. — [2014-2164 А] УДК 821.512.161.09 

4882. Шахін А. Специфіка стамбульського тексту в малій прозі Саїта Фаїка 

Абасияника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Шахін Алаеттін ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернад-

ського. — Сімферополь, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2014-2788 А] УДК 821.512.161-3.09(092) 

821.512.19.0 Кримськотатарська література 

На ступінь кандидата 

4883. Куршутов Т. Н. Епічна проза і публіцистика Джафера Сейдамета: 

тематичні мотиви, жанрово-стильова специфіка : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец.10.01.10 "Кримськотатар. літ." / Куршутов Темур 

Ніяверович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Респ. ВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т"]. 

— Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-2071 А] УДК 821.512.19-3-92.09 

821.58.0 Література китайсько-тибетськими мовами 

На ступінь кандидата 

4884. Надута Т. В. Сино-американський дискурс у творчості Емі Тан: імаго-

логічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Надута Тетяна Вікторівна ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2127 А] УДК 821.581(73).09 
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9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

4885. Загородня О. М. Знаряддя металовиробництва бережнівсько-маївської 

зрубної культури : (за матеріалами Картам. археол. мікрор-ну) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Загородня 

Ольга Миколаївна ; НАН України, Ін-т археологіі. — Київ, 2014. — 15 с. — 

Бібліогр.: с. 11—13 (20 назв). — 100 пр. — [2014-2011 А] 

 УДК 903.21.05(4/5)"637" 

4886. Тараненко С. П. Масова забудова давньоруського Подолу Києва: 

планувальна структура : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.04 "Археологія" / Тараненко Сергій Пантелійович ; НАН України, Ін-т 

археологіі. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (20 назв). — 120 пр. — 

[2014-2239 А] УДК 904:528.9:711.581](477-25)"09/12" 

4887. Яшна О. С. Амфори та червонолакова кераміка Мангупа другої 

половини ІІІ—VII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.04 "Археологія" / Яшна Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т археологіі, 

[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-1956 А] УДК 903.23(477.75)"2/6" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих  

країн. Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

4888. Балуєва О. В. Методологія управління сталим розвитком міста на 

еколого-економічних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Балуєва Ольга Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Донец. 

держ. ун-т упр.]. — Дніпропетровськ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(43 назви). — 120 пр. — [2014-3043 А] УДК 911.6:330.15 

4889. Воловик В. М. Етнокультурні ландшафти: регіональні структури і 

природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : 

[спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / 

Воловик Володимир Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Вінниц. держ. 

пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Львів, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—38. — 100 пр. — [2014-3051 А] 

 УДК 911.53 

4890. Шуканов П. В. Суспільно-географічні особливості формування глобаль-

ного цивілізаційного простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. 

наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Шуканов Павло Васильович ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Одеса, 2014. — 

38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (37 назв). — 120 пр. — [2014-3031 А] 

 УДК 911.3 
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На ступінь кандидата 

4891. Голуб Г. С. Територіальна організація життєдіяльності населення 

Волинської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Голуб Геннадій Сергійович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). 

— 100 пр. — [2014-1972 А] УДК 911.3(477.82) 

4892. Івах Я. Є. Суспільно-географічний комплекс: екологічні аспекти : 

(дослідж. на матеріалах Львів. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Івах Ярослав Євгенович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (23 назви). — 100 пр. — [2014-1909 А] УДК 911.3(477.83) 

4893. Луцишин О. З. Ґрунти Надсянської рівнини: еколого-географічний 

аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.05 

"Біогеографія та географія ґрунтів" / Луцишин Олена Зіновіївна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-2915 А] УДК 911.9:502:631.4(477.83) 

4894. Чеченя О. В. Суспільно-географічне дослідження національного туризму 

України в регіональному вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Чеченя Ольга Вікторівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-2277 А] УДК 911.3:338.48](477) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь кандидата 

4895. Гріза В. А. Етнічна історія Південно-Східної України (друга половина 

XVIII — початок ХХ ст.): історіографія проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Гріза Віктор Анатолійович ; Донец. нац. ун-т. — Донец ьк, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3170 А]

 УДК 930.1:39](477.52/.54)"17/19" 

4896. Кісельова Ю. А. Становлення та розвиток історіографії як навчальної та 

наукової дисципліни в імператорському Харківському університеті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерело-

знавство та спец. іст. дисципліни" / Кісельова Юлія Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпропетровськ, 

2014. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-1767 А] УДК 930:378.4(477.54) 

4897. Ластовська О. Л. Православні монастирі і чернецтво в Україні: сучасна 

українська історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Ластов-

ська Оксана Леонідівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2905 А] 

 УДК 930.1:271.2-523.6-788](477) 
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4898. Левицька К. В. Парламентаризм в Україні (1917 р. — початок ХХІ ст.): 

історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [ спец.] 

07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Левицька 

Катерина Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3131 А] 

 УДК 930.1:328.1](477)"1917/2010" 

4899. Маркевич М. І. Дмитро Багалій — дослідник української історіографії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіо-

графія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Маркевич Мар'яна Іванівна ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Херсон. держ. ун-т]. — Черкаси, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2925 А]

 УДК 930.1(477)(092) 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 

4900. Васильченко М. М. Організаційно-функціональні трансформації архівів 

у сучасному соціально-комунікаційному середовищі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.02 "Документознавство, 

архівознавство" / Васильченко Микола Миколайович ; М-во культури України, 

Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-2585 А] УДК 930.25:316.77 

94 Всесвітня історія 

На ступінь доктора 

4901. Годлевська В. Ю. Іспанія в роки правління Іспанської соціалістичної 

робітничої партії: внутрішньополітичний, соціально-економічний та культурний 

розвиток (1982—1996 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Годлевська Валентина Юріївна ; НАН України, 

Ін-т історії України. — Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (27 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-1969 А] УДК 94:323](460)"1982/1996" 

На ступінь кандидата 

4902. Скляренко О. О. Політика США щодо Куби: формування та основні 

принципи (початок 1990-х — 2008 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Скляренко Олеся Олександрівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв) та в 

підрядк. прим. — 130 пр. — [2014-2988 А] 

 УДК 94:327.56](73:729.1)"1990/2008" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

4903. Вовчук Л. А. Діяльність консулів іноземних держав у чорноморсько-

азовських портах Російської імперії (кінець XVIII — початок ХХ ст.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Вовчук 
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Людмила Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Чорномор. 

держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Черкаси, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2462 А] 

 УДК 94:341.81](47+57)"179/191" 

4904. Демченко О. П. Країни Причорномор'я у зовнішній політиці Великої 

Британії (1917—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Демченко Олександр Петрович ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2014. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-1822 А] УДК 94(4-11:262.5):327(410)"1917/1920" 

4905. Зайченко І. А. Утворення "єврейського національного осередку" в Па-

лестині 1882—1923 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Зайченко Ірина Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — 

Донецьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-1906 А] УДК 94(569.4)(=411.16)"1882/1923" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

4906. Головата Л. В. Український легальний видавничий рух Центрально-

Східної Європи 1939—1945 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Головата Лариса Володимирівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т історії України НАН України]. — Київ, 2014. — 

39 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (35 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2405 А]

 УДК 94:655.4](477)"1939/1945" 

4907. Гриневич Л. В. Голод 1928—1929 рр. у радянській Україні: влада і 

суспільство : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Гриневич Людмила Володимирівна ; НАН України, Ін-т історії 

України. — Київ, 2014. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (30 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2014-2470 А] УДК 94(477)"1928/1929" 

4908. Чура В. І. Розпад радянського ладу в західних областях УРСР на зламі 

80—90-х років ХХ сторіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Чура Василь Іванович ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2014. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 25—29 (40 назв). — 100 пр. — [2014-3022 А] 

 УДК 94(477.8)"1980/1990" 

На ступінь кандидата 

4909. Вєнцова М. І. Соціальні процеси на Боспорі в VI—II ст. до н.е. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Вєнцова Марина Ігорівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-3166 А] 

 УДК 94:316.4](477.7)"625" 

4910. Кузьмин Р. Я. Політичні та соціально-економічні перетворення більшо-

виків на Волині та у Східній Галичині в ході радянсько-польської війни 1919—
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

 

                                                           

 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від 

тематики їхніх творів. 
Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, 

подано в круглих дужках. 
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Загородня О. М. 4885 

Загрійчук М. С. 4371 

Загуменна К. В. 3463 

Заєв В. В. 4517 

Заїковська О. М. 4850 

Зайченко І. А. 4905 

Законь К. М. 4399 

Залужна О. О. 4803 

Запара С. І. 3912 

Запольська К. М. 4252 

Запольський М. Е. 4394 

Запорозчук А. В. 3823 

Зарівна Т. (4830) 

Захаров Ю. М. 4859 

Захарова Є. Ю. 4039 

Звонар Й. П. 3646 

Зданевич Л. В. 4066 
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Здорик І. Ф. 4422 

Зеніна А. В. 4832 

Зенкова К. Ю. 4190 

Зибарева О. В. 3656 

Зимбалевська Ю. В. 4680 

Зіненко Т. О. 4454 

Зінов'єва М. Л. 4334 

Зіньков Д. О. 3960 

Золковер А. О. 3699 

Зорін М. М. 4414 

Зоріна М. С. 3489 

Зоря Ю. М. 4040 

Зубко С. А. 4523 

Зубченко В. В. 4567 

Ібсен Г. (4861) 

Іваниця А. О. 4284 

Іванюта А. О. 4713 

Івах Я. Є. 4892 

Іващенко Н. Є. 4423 

Ігоніна О. В. 4455 

Ізмодєнова Н. К. 3490 

Ізовіта А. М. 3967 

Ікальчик М. І. 4582 

Іленко Н. В. 4372 

Ільїн М. А. 4489 

Ільницька Г. С. 4781 

Ільченко А. А. 4583 

Ільченко К. О. 3617 

Ільченко О. В. 3842 

Ісаєв М. В. 4187 

Ішігуро К. (4853) 

Іщенко Г. О. 4285 

Іщенко О. К. 4518 

Йонcон У. (4859-60) 

Кабак В. В. 4089 

Кабак О. О. 4568 

Кадобний Т. Б. 3575 

Казнієнко Д. В. 4497 

Казунін М. С. 4302 

Каїді В. В. 3527 

Калина Н. В. 4352 

Калініна О. М. 3824 

Калініченко М. В. 4373 

Калініченко О. Ф. 3843 

Кальницька В. Б. 4851 

Калюжна Н. Г. 3473 

Камінська Н. В. 3978 

Камінська Т. Г. 4647 

Кананович Т. М. 4374 

Канівець З. М. 4022 

Капран С. Б. 4090 

Капустіна О. В. 4286 

Караченцев С. Ю. 3961 

Карев С. В. 4492 

Карелін В. В. 3882 

Карнаух Т. П. 3924 

Карпенко І. В. 3663 

Карпова К. В. 4091 

Карпова Т. С. 3685 

Карпушевська Л. Р. 4041 

Карпяк А. Я. 4768 

Карташов В. В. 4738 

Касабова К. Р. 4714 

Касумова А. Б. 3883 

Касьяненко Д. М. 4375 

Катеринчук О. М. 4250 

Качковський М. (4912) 

Качуровський Д. О. 4782 

Кашка О. С. 3884 

Кашперук С. Г. 3997 

Кащук К. М. 4569 

Кефелі- 

Яновська О. І. 4275 

Кехіопуло Х. Ф. 4337 

Кирийчук Д. Л. 3464 

Кириленко І. Г. 4752 

Кириченко А. Г. 4804 

Кириченко О. В. 4353 

Кириченко Т. С. 4430 

Кириченко Ю. В. 4287 

Кирпа І. Ю. 4415 

Кичко І. І. 3723 

Кияшко Д. Ю. 3549 

Кіктенко О. В. 3979 

Кіплінг Р. (4849) 

Кірєєва Е. А. 3664 

Кісельов А. М. 3986 

Кісельова Ю. А. 4896 

Кіт І. В. 4416 

Кіц М. В. 3736 

Кіца М. О. 4699 

Кіщак О. А. 4615 

Клевец Ф. Н. 4195 

Клейменова Т. В. 4870 

Клименко О. І. 3844 

Клімова Н. І. 4771 

Клочко О. О. 4508 

Клочкова О. В. 3783 

Книш Я. В. 3665 

Коба С. О. 4746 

Кобзєв І. С. 3757 

Кобзєв М. В. 4805 

Кобів Ю. Й. 4262 

Кобрин Л. М. 4570 

Коваленко Г. В. 3809 

Коваленко Л. П. 3828 

Коваленко Т. О. 3737 

Ковалів І. З. 3700 

Коваль В. М. 4571 

Коваль Н. О. 3999 

Коваль О. П. 4806 

Коваль П. М. 4067 

Ковальова О. В. 3810,  

 3885 

Ковальова Т. М. 4625 

Ковальчук В. В. 4537 

Ковальчук В. Г. 3980 

Ковальчук З. Я. 3584 

Ковальчук О. О. 3941 

Коверко Ю. А. 4572 

Когут О. О. 3550 

Кожем'якіна С. М. 3608 

Козак С. В. 3582 

Козирева А. О. 3528 

Козлов В. С. 3666 

Койдан Н. С. 4573 

Койчев О. О. 4727 

Кокар Н. В. 4265 

Колодій М. В. 4574 

Колосінська М. І. 3758 

Колцуняк М. (4870) 

Коляновська Л. М. 4723 

Комариста Б. М. 4157 

Комарницька Г. О. 3667 

Комарова Г. І. 4092 

Комиляй Ю. В. 3918 

Кононенко А. В. 4317 

Кононенко Є. (4830) 

Конончук Н. М. 3936 

Коночкіна О. І. 4093 

Конрад Дж. (4854) 
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Конюхов І. В. 4318 

Коперник І. М. 4257 

Копилець П. М. 3491 

Копитко С. Б. 3618 

Копотун І. М. 3872 

Кордуба М. (4012) 

Корженевська Н. М. 4417 

Коритченко К. В. 4476 

Коробко І. В. 4743 

Коробчанський П. О. 4295 

Короєд С. О. 3946 

Корольов Ю. О. 3845 

Корольова О. І. 4652 

Коротич О. І. 4215 

Короткий Є. В. 3450 

Корсун Г. О. 4042 

Корчинська О. А. 3724 

Косиця О. О. 3846 

Косінова О. М. 4871 

Костенко Л. (4868) 

Костєва Ю. І. 4094 

Костіна Е. В. 3847 

Костіна Н. М. 3701 

Костюченко І. А. 3551 

Косцова І. Г. 4095 

Котилевська К. С. 3552 

Котляр А. О. 3942 

Коупленд Д. (4850) 

Кохтич Л. М. 4216 

Коц Л. С. 4725 

Коцюбинський О. Б. 4023 

Коцюрубенко Г. М. 3702 

Кочанова П. В. 3962 

Кочин О. В. 4376 

Кочубей О. О. 4404 

Кочуєва З. А. 3455 

Кравець О. О. 4158 

Кравець С. Г. 4058 

Кравцов Г. О. 4178 

Кравченко Д. А. 4288 

Кравченко О. П. 4059 

Кравченко Т. В. 3492 

Кравчук К. Г. 4184 

Кравчук О. О. 3768 

Крамаренко А. В. 3493 

Красноносов Є. Ю. 3886 

Крачковський М. В. 3456 

Кривова С. Г. 3494 

Криворучко І. В. 4377 

Криворучко Л. Б. 3495 

Криворучко М. Ю. 4715 

Крикуненко Д. О. 3619 

Крисоватий І. А. 3703 

Кричківський О. М. 3887 

Кришталь А. О. 4096 

Кротевич М. С. 4392 

Крук Н. В. 3594 

Кудельський В. Е. 3496 

Кудин О. О. 3579 

Кудирко О. В. 3769 

Кудінов С. В. 4595 

Кудринський З. Р. 4471 

Кудрявцева Н. В. 4482 

Кудрявцева О. М. 3848 

Кузіков Б. О. 4006 

Кузнецова Н. В. 4043 

Кузубов О. О. 3497 

Кузьменко М. В. 4632 

Кузьмин Р. Я. 4910 

Кузьміна Н. В. 4258 

Кузьо Л. І. 3553 

Кулик І. О. 4602 

Кулініч І. А. 4354 

Кулішов В. С. 4044 

Кульчицька О. В. 3849 

Курбатова Ю. Л. 3498 

Курган Д. М. 4396 

Курильців Н. Б. 4441 

Курінна С. М. 4001 

Курка В. П. 4584 

Курочка М. І. 3850 

Куршутов Т. Н. 4883 

Кутіщева Н. М. 4596 

Кутолей Д. О. 4224 

Кухар Л. О. 4097 

Кухар М. В. 4237 

Кухаренко Д. В. 3465 

Куцевич О. П. 3968 

Кучер О. А. 4045 

Кучерик Г. В. 4544 

Кучерова І. М. 3790 

Кушмет М. С. 4833 

Кушнарьова О. С. 4736 

Кушнір Є. Я. 3539 

Кушнір О. О. 4911 

Кушнір С. О. 4681 

Кушнірук Т. М. 4619 

Лабатюк Ю. М. 4585 

Лабузова Ю. Ю. 4303 

Лазарєва О. М. 4530 

Лазарчук І. П. 4242 

Лактіонов Д. В. 3851 

Лановенко А. О. 4098 

Лапко О. В. 4173 

Ларіонов С. Г. 4217 

Ластовська О. Л. 4897 

Ласточкіна О. В. 4056 

Латишев С. В. 4775 

Лаун С. Ю. 4099 

Лебідь І. Г. 3602 

Левицька К. В. 4898 

Левіч С. В. 4229 

Левченко П. В. 4526 

Левчик І. Ю. 4100 

Левшенюк В. Я. 4046 

Лейко К. А. 3499 

Лекішвілі С. Е. 4442 

Лешкович Т. А. 3888 

Лещак Т. В. 4101 

Лещенко О. В. 4819 

Лизанець В. В. 4478 

Липинський М. С. 4493 

Липкань О. В. 4575 

Липська Л. В. 4102 

Лисенко В. О. 3889 

Лисенко І. В. 3668 

Лисенко Н. О. 4807 

Лисецька О. М. 4170 

Литвин Н. Ю. 3759 

Литвин О. В. 4418 

Лихачова К. М. 4103 

Лихачова О. В. 4211 

Лихошерстова М. Ю. 

 4845 

Лінтур І. В. 3760 

Ліскович О. В. 4047 

Лісова Л. О. 4834 

Лісовець С. М. 4188 

Літвінова І. М. 3500 

Літічевський В. О. 4207 

Ліщинська Л. Б. 3443 
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Лобко Є. В. 4739 

Лобода В. П. 4627 

Логоша А. І. 4278 

Лоїк Г. Б. 4104 

Лопатич Р. В. 4105 

Лоскутова Т. О. 4448 

Лось О. М. 3554 

Лошицький М. В. 3829 

Лукаш С. М. 4576 

Лукашів В. Б. 4106 

Лукашів В. Я. 4912 

Лукьяненко Д. В. 4872 

Лупійко Л. В. 3555 

Лутковська С. М. 4060 

Луценко І. М. 4472 

Луценко Л. О. 4852 

Луцишин О. З. 4893 

Луцков В. О. 3761 

Лучинкіна А. І. 3585 

Лучків О. М. 4266 

Лущ У. І. 3540 

Любич І. В. 4479 

Любченко А. В. 3987 

Люшин М. О. 4048 

Ляхіна Т. В. 4772 

Ляховська О. С. 3738 

Магалецька І. А. 4709 

Магас Н. В. 3770 

Магомедова А. М. 4682 

Мазко О. П. 4107 

Мазуренко Г. І. 4456 

Мазурик О. В. 3586 

Майданська С. (4830) 

Майдукова С. С. 3669 

Майорова О. Ю. 4159 

Макарова Г. Г. 4007 

Макарова І. С. 3620 

Макеєва Д. О. 4160 

Макєєва Л. М. 3988 

Макогін Г. В. 4154 

Максименко А. Є. 4721 

Малахова Л. В. 3791 

Малащук- 

Вишневська Н. В. 4808 

Малежик Ю. М. 4032 

Малецька І. В. 4108 

Малигон О. І. 4355 

Малина І. В. 3852 

Малихіна О. М. 3647 

Малишкін О. І. 4648 

Малюга В. В. 4540 

Маляр Н. С. 4027 

Малярчук- 

Прошина У. О. 4824 

Мамонтов Я. (3525) 

Мамчур В. А. 3739 

Мандзюк Р. І. 4557 

Мариніна С. В. 3784 

Маркевич М. І. 4899 

Марков Б. М. 3778 

Марковська О. Є. 4109 

Мартиненко І. О. 3501 

Мартинюк І. С. 4740 

Мартінович В. Г. 3670 

Марущак Н. В. 3502 

Мархайчук М. М. 4683 

Марченко О. О. 3621 

Марчук В. В. 4750 

Маршуба М. О. 3890 

Масальська Н. В. 4809 

Масленникова Т. А. 4110 

Масюк Ж. Ю. 4835 

Матвєєва С. Ю. 4179 

Матвієнко Є. П. 3965 

Матвієнко К. О. 3989 

Матвієнко М. Г. 4253 

Матвієць Л. Г. 4298 

Матвієць М. В. 3503 

Матвійчук Л. А. 4111 

Матвійчук О. С. 4464 

Матвіюк Т. В. 4230 

Матейко І. М. 4558 

Материнська О. А. 3740 

Матіос М. (4830) 

Матковський А. В. 3622 

Матяш О. І. 4068 

Матяшова Н. О. 4319 

Махінчук В. М. 3913 

Махомета Т. М. 4112 

Мацейко Ю. В. 3623 

Мацькевич М. М. 3830 

Медведєв В. С. 3648 

Медведкіна Є. О. 3787 

Медяник О. І. 3504 

Меленець Л. І. 4028 

Мельник Л. О. 3530 

Мельник О. В. 4684 

Мельник Р. В. 3891 

Мельникова Н. В. 3624 

Мельникович В. М. 3853 

Мельничук В. М. 3625 

Мельничук О. М. 3525 

Мельніченко С. А. 3556 

Мельнічук Л. В. 4913 

Мерецький В. М. 4411 

Меша О. В. 3626 

Мєшков С. І. 4483 

Миколишин М. М. 3704 

Мимріков Д. О. 4485 

Миргородська Н. В. 4755 

Миргородський А. О. 

 3541 

Миронюк Р. В. 3831 

Мирошниченко Ю. О. 

 4320 

Мирутенко Л. Г. 3576 

Мислива- 

Бунько І. Я. 4836 

Мисько Н. В. 3771 

Митник М. М. 4113 

Митрофанов О. С. 4494 

Михайленко О. Ю. 4393 

Михайленко П. (3989) 

Михайлишин О. Л. 4760 

Михайлов А. І. 4193 

Михайлова І. Ю. 4180 

Михайлова С. В. 4637 

Михайлова Ю. О. 4356 

Михальська Ю. А. 3557 

Михацька А. В. 4114 

Миценко І. М. 4484 

Мілаш О. О. 4115 

Мірошник В. В. 4653 

Мірошніченко Т. В. 4116 

Місечко Н. О. 4716 

Мітроченкова Ю. Ю. 

 4825 

Міхєєнко В. М. 4231 

Міщенко В. І. 4321 

Міщенко Д. С. 4873 

Міщук І. В. 3854 
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Мних Р. В. 4545 

Мовчан Д. М. 4218 

Могила І. А. 4644 

Можаровська К. В. 3948 

Мозгова Ю. А. 4378 

Мозговська Г. В. 4620 

Мозолюк- 

Боднар Л. М. 3811 

Моргунова О. І. 4591 

Мормоль І. А. 4322 

Мороз Г. І. 4299 

Мороз І. О. 3627 

Мороз М. М. 4509 

Мороз О. В. 4717 

Москаленко В. Ю. 4323 

Москаленко К. В. 3943 

Москаленко О. М. 4008 

Москвітіна Д. А. 4857 

Мостовенко О. В. 4167 

Мочалова І. С. 4245 

Мочалова Л. М. 4457 

Мудра І. М. 3772 

Мудрак І. А. 3558 

Мудринич С. Ю. 4837 

Мурава- 

Середа А. В. 3628 

Муратова К. Г. 4400 

Мусаєв Е. К. 3741 

Мусієнко Ю. А. 4810 

Мусійовська О. Б. 3629 

Муханов В. М. 3440 

Муштрук М. М. 4705 

Набатова Ю. О. 4685 

Нагорний О. Ю. 4722 

Надольний А. О. 4273 

Надоша О. В. 3975 

Надута Т. В. 4884 

Назаренко І. А. 4635 

Назаренко О. Я. 4449 

Назарук О. І. 3892 

Наконечна О. В. 4117 

Наливайко Є. О. 3893 

Нанавов А. С. 3705 

Наталевич Н. П. 4118 

Натальчук Т. А. 4603 

Науменко Р. П. 4686 

Недашківська Т. М. 3671 

Недосєкова Н. С. 4119 

Неліна Л. П. 3603 

Немцов О. В. 3505 

Нестайко М. О. 4914 

Нестерова З. І. 3506 

Нестерова О. Ю. 4120 

Нечепорчук А. В. 4405 

Нечипуренко М. О. 3925 

Нечитайло В. С. 4774 

Нечитайло О. Є. 4538 

Нечитайло У. П. 3672 

Никитенко О. К. 3630 

Никифорова Ю. В. 3742 

Ніжегородцев В. О. 4121 

Ніжинський С. С. 3935 

Ніколаєва С. П. 4654 

Ніколенко Т. І. 3631 

Новицька О. В. 3706 

Новіцька О. І. 4838 

Норець М. В. 4848 

Нудьга Н. П. 4363 

Обама Б. (4816) 

Обушенко О. М. 3956 

Овдієнко В. В. 3971 

Овсяник Ю. А. 4486 

Овсянникова Я. О. 3707 

Огреба С. В. 3583 

Одінцова М. І. 4639 

Одіяненко О. В. 4487 

Одосій О. В. 3773 

Озарко К. С. 3507 

Озерська Г. В. 4645 

Озерчук О. В. 3708 

Околович О. В. 4122 

Олейнічук В. В. 4379 

Олексин А. В. 4473 

Олексій К. Б. 4839 

Олешко В. Г. 4776 

Олійник Б. В. 4164 

Олійник Г. І. 4000 

Олійник Т. В. 4687 

Оліярник Н. Р. 4212 

Ольжич О. (4874) 

Ольхова О. В. 4443 

Ольшанська О. В. 3752 

Омельченко К. В. 4531 

Онищенко О. В. 4688 

Онуфран Л. І. 4604 

Опанасенко О. О. 3949 

Орлова В. О. 3682 

Осадча Н. В. 3981 

Остапенко В. П. 4401 

Остапенко О. В. 4495 

Остапенко О. Є. 3894 

Остапенко Ю. І. 3919 

Остапчук О. С. 4559 

Островська Л. Л. 4324 

Осьмак Є. Д. 4289 

Отич Д. Д. 3559 

Оцяця А. С. 3895 

Очеретнюк Є. В. 4186 

Очкур О. В. 4325 

Павленко М. В. 4300 

Павленко Т. В. 4123 

Павлів І. Я. 4024 

Павлова В. С. 3590 

Павлович К. В. 4338 

Павловський О. М. 4189 

Падалко Р. К. 3896 

Падун Р. В. 3926 

Паєнтко Т. В. 3688 

Пакришень С. В. 4326 

Паламарчук В. О. 4412 

Паламарчук О. Ф. 4124 

Панасенко В. В. 4702 

Панасенко Н. В. 4232 

Паненкова Ю. В. 3560 

Панова І. Ю. 3812 

Панова О. В. 4201 

Панченко В. П. 3508 

Панченко Г. М. 4733 

Папакиця О. К. 4125 

Папіш Н. І. 3604 

Пархоменко Л. М. 3762 

Пасічна І. О. 3944 

Пасічник В. М. 4783 

Пасічник Д. С. 4881 

Паславська Л. О. 4767 

Пасько О. О. 4049 

Пахомова С. В. 4061 

Пащенко О. Г. 4874 

Пензай С. А. 4784 

Переїденко А. В. 3457 

Перепада О. М. 3561 
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Перепелиця С. І. 3897 

Перець О. Є. 4773 

Петрина Л. А. 4785 

Петричко О. І. 4380 

Петришин О. О. 3813 

Петрище О. І. 4605 

Петрова І. Г. 3855 

Петровська Т. В. 4033 

Петровський А. В. 3950 

Петрушевська О. В. 3856 

Петрушенко М. М. 3725 

Петьков В. А. 3562 

Печеранський І. П. 3534 

Пєліна О. В. 4840 

Пивоваров Є. П. 4712 

Пиж Н. М. 4126 

Пилипенко А. А. 4527 

Пилипенко Н. Г. 3563 

Пилявець Л. С. 3526 

Пиндус В. В. 4611 

Писарєв А. О. 4450 

Пихтін М. П. 3832 

Півненко А. В. 4444 

Півторак В. С. 4577 

Підпалий В. (4878) 

Пізнак Б. І. 4753 

Пільгуй Н. М. 4811 

Пілюгіна Т. В. 4127 

Пісна Н. В. 3898 

Пішняк Д. В. 4244 

Плещенко К. В. 3451 

Плотнікова Р. В. 4710 

Плугін Д. А. 4748 

Побережна В. А. 3976 

Погоріла С. Г. 4128 

Погребной В. В. 3542 

Погрібний О. О. 4560 

Подуфалий В. В. 4402 

Покотилова О. І. 4689 

Покулевська А. І. 4875 

Поленкова М. В. 3673 

Полікарпов О. О. 4744 

Полісученко А. Ю. 3591 

Поліщук Г. Б. 3814 

Поліщук С. В. 3509 

Полковніков О. Ю. 4419 

Полчанінова І. Л. 4636 

Полюхович Л. І. 3969 

Полюхович Н. В. 4129 

Полякова М. В. 3460 

Поляк-Товт В. М. 4431 

Поляничко А. О. 3945 

Пономаренко О. А. 4822 

Пономарьов В. О. 4703 

Пономарьов С. М. 3857 

Пономарьова К. В. 4863 

Поп Н. В. 4458 

Попадинець І. Р. 4364 

Попенко Е. С. 4238 

Поплавська М. В. 4130 

Попова О. А. 4864 

Попович В. В. 4549 

Поповський Ю. Б. 4131 

Поспішний О. С. 3458 

Потапенко В. Г. 3657 

Почечун О. І. 3743 

Поштар Є. Л. 3792 

Прасол Н. О. 4132 

Пресіч О. В. 4876 

Пригода З. С. 4057 

Пригунов С. В. 4729 

Прийдун Л. М. 3709 

Прилипко О. С. 3963 

Примак С. В. 4357 

Пристайло М. О. 4536 

Присяжнюк М. П. 3920 

Притуляк Л. М. 4029 

Прокопенко Б. В. 3577 

Прокопенко Ж. В. 4655 

Проноза П. В. 3753 

Проскура К. П. 3689 

Проскурін М. М. 4475 

Проскуркіна В. Є. 3674 

Прошкін В. В. 4069 

Прудніков О. В. 4381 

Пузік О. С. 4706 

Пуйда Д. В. 4171 

Пуліна Т. В. 4662 

Пустовіт М. О. 4181 

Ра'ад Абдель  

Раззак А. Аль  

Арабіят 3793 

Радайде Д. С. 3815 

Радзивілюк В. В. 3914 

Радкевич О. П. 3927 

Радова Н. В. 3710 

Радомська О. Ю. 4290 

Радомський М. Т. 4756 

Радулов Д. Д. 3686 

Радченко О. Б. 3592 

Раєвська І. М. 4133 

Рамзані Е. В. 4134 

Ратошнюк С. М. 3763 

Ратушенко О. І. 3649 

Рвачова І. М. 3510 

Ребрій О. В. 4793 

Ревінкель Й.-П. 4751 

Ревтьо О. Я. 4606 

Регушевська І. А. 4826 

Резнік Г. О. 3928 

Рєзнік Л. А. 4358 

Рєзнік М. М. 3858 

Рємізов О. В. 4519 

Ржевська Н. Ф. 3600 

Рибалко Ж. Л. 3899 

Рижкова Г. В. 3711 

Риткіс І. С. 4420 

Ришко Г. М. 3564 

Роєнко С. О. 4009 

Рожелюк І. Ф. 4424 

Роженко Д. В. 3951 

Роженко О. Б. 4226 

Рожков А. О. 4601 

Роздобудько М. О. 4062 

Розен В. П. 4469 

Ромак Р. П. 4459 

Роман С. В. 4036 

Романенко Н. М. 4451 

Романіка О. М. 4578 

Романкевич І. В. 4359 

Романовська Н. Ю. 3744 

Романовський О. О. 3609 

Романюк В. В. 4176 

Романюк Л. В. 4841 

Романюк О. В. 3990 

Романяк Д. М. 3859 

Ромашенко В. Є. 4135 

Руда М. Є. 4623 

Руденко М. І. 4161 

Руденко Н. О. 4656 

Рудик Г. В. 4624 

Рудковська О. В. 4546 

Рудковська Т. І. 4786 

Рудой С. А. 4597 
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Русакова Т. І. 4162 

Рущак О. Р. 4877 

Рябова О. Б. 4136 

Рясний В. М. 4259 

Савєлов Д. В. 4500 

Савицький О. М. 4532 

Савичук А. О. 4382 

Савка Р. Д. 4233 

Саврун Т. І. 4403 

Савченко В. О. 3929,  

 4612 

Савченко Д. С. 4327 

Савченко Л. В. 4828 

Савченко М. В. 4383 

Савченко О. В. 3448 

Савченко О. О. 4762 

Садовий І. (4870) 

Саєнко Я. А. 4384 

Салехірадж С. Ш. 4707 

Сало І. А. 3764 

Салтан Н. М. 4915 

Сальніков А. О. 3452 

Самедов В. Х. 4385 

Самойленко О. М. 4070 

Самойлов С. В. 3900 

Самойлова М. В. 4063 

Самосьонок О. С. 4174 

Самохвал Т. П. 4613 

Самсін І. Л. 3937 

Санікідзе Т. А. 4172 

Саннікова Н. К. В. 4236 

Сапон С. П. 4510 

Сапронов О. О. 4728 

Сарміна Г. Л. 4820 

Сасевич О. М. 3860 

Сафанков В. І. 4397 

Сафарова А. Т. 4657 

Саф'ян П. П. 4730 

Сахаров П. О. 4658 

Сахарська О. А. 3632 

Свидло Г. І. 4690 

Сейдамет Дж. (4883) 

Сейдаметова С. І. 4425 

Секачов І. В. 4496 

Селезньов В. Є. 3825 

Сельський П. Р. 3454 

Семаль Н. В. 4787 

Семенихіна О. М. 4291 

Семигінівська Т. Г. 4137 

Семчик О. В. 3970 

Сергієнко В. Г. 4916 

Серебряк М. В. 4842 

Серьогіна Д. О. 3675 

Сєрова К. Д. 4917 

Сивак О. А. 4138 

Сидоренко В. В. 3816 

Сидоренко І. Д. 4586 

Сидоренко О. В. 4741 

Сидоров О. В. 3650 

Синенко С. В. 3964 

Синиця С. В. 4788 

Сипченко І. В. 3532 

Ситников О. Ф. 3932 

Сич В. О. 3565 

Сичова О. Д. 3676 

Сідоров С. Л. 4202 

Сілантьєва Е. Є. 3952 

Сімонян Л. С. 4328 

Сініцина В. В. 4607 

Сіроїжко С. А. 4050 

Сістук В. О. 4520 

Січкар С. М. 4203 

Сіщук Л. В. 3930 

Скачков О. М. 3466 

Скачкова О. В. 4365 

Сквіра І. М. 4421 

Скляренко О. О. 4902 

Сковорода Г. (4872) 

Скоробогатов Д. В. 4587 

Скрильник А. С. 3633 

Скриньковський Р. М. 

 3651 

Скрипка Г. В. 4010 

Скрипка Г. І. 4267 

Скрябіна Д. С. 3991 

Скуріхін Д. І. 4551 

Слабченко О. А. 3901 

Славін В. В. 4550 

Славкова Л. Г. 4588 

Слинько С. С. 3817 

Сліпенчук Н. А. 3931 

Сліпченко Л. Б. 4812 

Слісаренко О. В. 4406 

Слободяник А. М. 3745 

Смаглюк А. А. 3634 

Сметюх О. А. 4279 

Смирна О. В. 4691 

Смирнов Є. В. 3511 

Смуні С. 3794 

Сниткін М. С. 3467 

Сніжок О. В. 4598 

Снітко М. А. 4025 

Сова О. С. 4592 

Соколіна О. В. 3543 

Солдатенко О. В. 4621 

Солнцева Х. В. 3861 

Соловій С. Б. 3746 

Соломчак Х. Б. 3818 

Сольона О. Я. 3652 

Сопушинський І. М. 4556 

Сорока Ю. В. 4386 

Сорокін Б. В. 4407 

Сорокіна С. І. 4599 

Сосновська С. В. 4268 

Сотніченко О. А. 3712 

Сошніков А. О. 3535 

Спичак Т. С. 4139 

Спінов В. М. 4754 

Ставерська Т. О. 3713 

Ставицький В. В. 4505 

Ставицький О. О. 3546 

Ставцева В. Ф. 4140 

Станецька А. С. 4219 

Старостіна О. В. 4503 

Стась І. М. 4504 

Стасюк І. І. 4789 

Стащук Д. М. 3714 

Степанова Г. А. 4846 

Степановський Ю. С. 

 4432 

Стернічук В. Б. 4860 

Столяр Ж. В. 4628 

Столяренко О. В. 3747 

Сторожук О. Р. 3862 

Страпчук С. І. 4692 

Стрижаченко О. В. 4477 

Строкань О. А. 3677 

Струцюк Й. Г. (4835) 

Сулима Т. С. 4141 

Суліма Ю. Ю. 3444 

Супрович Т. М. 4626 

Сурай І. Г. 3972 

Суханова Н. В. 3512 

Сухачова І. О. 3902 
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Сухачова Н. С. 4813 

Сущенко Л. О. 4071 

Сцібан О. Я. 3992 

Сьомчина М. В. 4747 

Тавлуй О. В. 3903 

Тараненко С. П. 4886 

Тарануха І. Ю. 3715 

Тарасенко С. В. 4659 

Тарасов А. О. 4579 

Тарасова О. В. 4660 

Твердохліб І. А. 4142 

Тевелєв Д. М. 3993 

Теличкін І. О. 3904 

Темченко О. А. 4513 

Теребушко Ю. Р. 4843 

Терешкін О. Г. 4617 

Терещенко І. О. 3748 

Терещук В. Г. 4143 

Тернущак Т. М. 4387 

Тер-Степанян О. В. 3863 

Тертична Е. В. 3953 

Тертишний О. В. 4614 

Тимінська І. М. 4861 

Тимочко Н. Б. 4360 

Тимошенко Є. В. 4512 

Тирон І. В. 4814 

Титаренко А. О. 3529 

Тихончук Л. Х. 3994 

Тицька Я. О. 3819 

Тичина П. (4871) 

Тітков К. С. 3905 

Ткач А. В. 4434 

Ткач К. М. 3716 

Ткаченко Н. О. 3635 

Ткаченко О. А. 3653 

Ткаченко О. В. 4234 

Ткачова О. В. 4305 

Ткачук А. А. 4506 

Ткачук А. Г. 4183 

Ткачук Ю. М. 4718 

Токарчук О. А. 4589 

Толкачова А. С. 4034 

Толкін Дж. Р. Р. (4797) 

Толкунов І. О. 3654 

Толстоп'ятова О. В. 4144 

Томаревська О. С. 4292 

Топільницька Я. О. 3749 

Топор І. В. 3864 

Трачук Є. Г. 4633 

Трегубов К. Ю. 4763 

Тредіт В. Є. 4580 

Третько В. В. 4072 

Третяк В. А. 4182 

Третяченко А. В. 4878 

Тріщук О. Б. 4196 

Тронь Р. А. 4790 

Трояновська О. М. 4622 

Трояновська Т. І. 3449 

Труніна І. М. 3474 

Трут Д. В. 3933 

Трутенко А. О. 3605 

Трутяк Р. І. 4361 

Труш І. Є. 3636 

Тупіцина І. А. 4225 

Тур О. В. 3513 

Туренко В. Е. 3544 

Турченко В. О. 4815 

Туряниця В. В. 3820 

Тхір М. Б. 4816 

Тхоревський О. В. 4339 

Тямін М. Ю. 4758 

Уварова Ю. М. 3514 

Угнівенко А. П. 4220 

Угольнікова Н. С. 4858 

Угрин О. Г. 3593 

Ульмер М. М. 3865 

Ульяницька Н. Я. 4293 

Умеров Е. Е. 4340 

Унинець О. М. 3717 

Урсакій Ю. А. 3515 

Усенко М. В. 4533 

Усенко О. П. 4853 

Устименко- 

Косоріч О. А. 4002 

Усюк Т. В. 4581 

Утєвський С. Ю. 4270 

Ущаповська Г. В. 3578 

Фазан В. В. 4011 

Фалько О. В. 4246 

Федишин М. П. 4693 

Федоренко Л. Л. 4206 

Федоренко С. В. 3566 

Федоренко Т. О. 3906 

Федорищак Р. Л. 4012 

Федчун Н. О. 3907 

Фєдулічєв П. М. 4408 

Филюк В. В. 3774 

Філіппов М. О. 3567 

Філіпчук В. О. 3995 

Філоненко Г. Г. 3908 

Філоненко О. В. 4221 

Фрасинюк Н. І. 4844 

Фридель В. І. 3718 

Фріш М. (4860) 

Фролков М. В. 3866 

Фролов К. О. 4235 

Фуклева Л. А. 4329 

Хаєф Мортеза 4764 

Хазієв В. В. 4391 

Хамзе Білал 4490 

Харитонов Ю. М. 4177 

Харіна О. О. 3516 

Харченко О. А. 4335 

Харчук Є. В. 4426 

Хенкіна Г. О. 4795 

Хіст В. В. 4204 

Хлістунова Н. В. 3517 

Хован І. В. 4051 

Холодова О. С. 4791 

Холодченко Р. М. 4608 

Хоменко І. Ю. 4552 

Хоменко О. М. 3775 

Хомерікі О. А. 3587 

Хомутенко О. В. 3678 

Хохла А. І. 4792 

Храпкіна В. В. 4663 

Христенко О. В. 3679 

Христюк Д. І. 4388 

Хробатенко О. В. 4638 

Хромих А. Г. 4330 

Ху Ліфей 4145 

Худолій С. С. 4474 

Хулін А. М. 4731 

Хуссейн Хамзе  

Мох'д Аль  

Шейкх Діб 4341 

Цапук О. Ю. 4694 

Цвіркун Ю. І. 3867 

Цигикало О. В. 4276 

Цимбал В. О. 3821 

Цимбал Н. М. 3518 

Цимбалару А. Д. 4017 

Цимбалиста О. А. 4796 

Цих В. С. 4498 
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Цихоня В. С. 3568 

Цовма В. В. 4726 

Цюпак І. М. 4030 

Чабак Ю. Г. 4734 

Чабаненко Т. С. 4827 

Чабанов В. Г. 4153 

Чайковська О. М. 3569 

Чендей І. (4866) 

Чепурда Л. М. 3658 

Чепурний О. В. 3637 

Червиць І. В. 3638 

Червінчук А. В. 3868 

Чередник Ю. О. 4251 

Чернєй В. В. 3873 

Черник Ю. Ф. 3680 

Черниш М. О. 4765 

Чернишова А. М. 4146 

Чернова Н. М. 4547 

Чернявський О. А. 3998 

Четова Н. Й. 4797 

Чех А. О. 4013 

Чеченя О. В. 4894 

Чиж А. Ю. 3519 

Чикусова М. Ю. 3776 

Чирак І. М. 3719 

Чирикова Є. М. (4864) 

Чистікова О. І. 4427 

Чистякова С. В. 4445 

Чорна Н. П. 3726 

Чорна О. О. 4014 

Чорномаз Н. Ю. 4701 

Чугаєв С. В. 4609 

Чудовська В. А. 3750 

Чуєнко А. І. 4269 

Чуклін О. О. 4466 

Чумаєва Ю. В. 3570 

Чумаченко О. Ю. 4280 

Чуприна Х. М. 3459 

Чура В. І. 4908 

Чурсінова О. Ю. 3545 

Шабанова Ю. М. 3520 

Шадріна О. В. 3595 

Шальов А. С. 4798 

Шамрай А. Є. 4561 

Шамрай І. В. 3869 

Шамхі Імен 4460 

Шаповал Г. М. 4695 

Шаповал О. В. 4197 

Шаповалова В. О. 3639 

Шаригін О. А. 3447 

Шахін А. 4882 

Швець У. С. 4205 

Швидкий О. А. 3795 

Шевель Т. Г. 4461 

Шевкунова Є. О. 3826 

Шевцова О. В. 3870 

Шевченко А. С. 4821 

Шевченко Є. А. 4634 

Шевчук Р. В. 4175 

Шейх Саджаде М. Р. 4294 

Шекера І. О. 4462 

Шекспір В. (4857) 

Шеленкова Н. Л. 3571 

Шендер А. Р. 4147 

Шерстюк В. Г. 3461 

Шестакова О. А. 3785 

Шестеренко Ю. А. 4260 

Шестопалов І. М. 4521 

Шигимага В. О. 4468 

Шилова Д. В. 3909 

Шимкус Ю. Ю. 4331 

Шиндель Ю. І. 3910 

Шипіцина Г. А. 4696 

Шитікова Л. В. 3521 

Шишацький Д. В. 4697 

Шишкін Е. А. 4534 

Шишова Ю. Г. 3522 

Шкарупило В. В. 3468 

Шкільна І. М. 4052 

Шкіндер- 

Барміна А. М. 4616 

Шкодкіна Ю. М. 3523 

Школяр Є. В. 3572 

Шкуро К. О. 3442 

Шлапко Т. В. 3966 

Шмараков І. О. 4255 

Шмичкова О. Б. 4222 

Шостак Р. С. 3779 

Шпак Г. М. 3640 

Шраменко Н. Ю. 4640 

Шрамко О. О. 4035 

Штимер Л. Т. 4698 

Шудрак А. А. 4343 

Шукаєва О. П. 4332 

Шуканов П. В. 4890 

Шульга І. М. 4148 

Шульц Н. А. 4015 
Шулюк Б. С. 3720 
Шуляк І. Д. 4467 
Шумський О. Л. 4149 
Шустов О. О. 4522 
Шуть В. Я. 4879 
Шушара Т. В. 4003 
Щеглов Д. В. 4344 
Щерба В. В. 4389 
Щербанюк О. В. 3833 
Щербатих Д. В. 3721 
Щербина О. Ю. 3574 
Щетина М. А. 3681 
Юденко Є. В. 4646 
Южаков С. В. 3469 
Юрженко В. В. 4018 
Юрченко Н. М. 4390 
Юрчук А. О. 4488 
Юсеф Ю. В. 4150 
Юхта М. С. 4409 
Яворська К. Ю. 3777 
Яворський А. А. 4151 
Якимова І. О. 3573 
Якимович С. А. 4433 
Яковлева Н. М. 4854 
Яковюк І. В. 3798 
Якубенко Ю. Л. 3751 
Якушенко Є. М. 4711 
Яновець А. І. 4817 
Янченко В. В. 4918 
Ярмоленко Г. В. 4880 
Яровий Ю. В. 4511 
Ярош О. О. 4333 
Ярошевська Г. М. 3934 
Ярошенко Д. С. 4535 
Ярошенко О. Д. 3911 
Ярощук К. І. 4152 
Ярушак М. І. 4016 
Ярчук Т. М. 3786 
Яцишин О. І. 4742 
Яцишин Т. М. 4163 
Яцьківська О. М. 3524 
Яшна О. С. 4887 
Ященко А. М. 3874 
Ященко В. С. 4719 
Ященко С. А. 4249 
Ящук А. А. 4590 
Ящук В. У. 4600 

Ящук К. В. 3977 



  

  234 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Автономна Республіка Крим 

 біол. науки 4161, 4273 

 іст. науки 4887, 4917 

 пед. науки 4773 

 с.-г. науки 4595 

 юрид. науки 3815 

Болгарія 

 політ. науки 3597 

Велика Британія 

 екон. науки 3705 

 іст. науки 4904 

 пед. науки 4072 

Волинська обл. 

 архітектура 4760 

 геогр. науки 4891 

 іст. науки 3529, 4910 

 філол. науки 4834 

Дніпровсько-Донецький  

артезіан. басейн 

 геохімія 4237 

Дніпропетровська обл. 

 іст. науки 4758 

Донецька обл. 

 архітектура 4765 

 пед. науки 4035 

 філол. науки 4833 

Запорізька обл. 

 екон. науки 3737 

Західна Україна 

 пед. науки 4024 

 с.-г. науки 4555 

Західний Лісостеп України 

 овочівництво 4619, 4622 

 рільництво 4605 

ЗУНР 

 юрид. науки 3807 

Ізраїль 

 іст. науки 4905 

Іспанія 

 іст. науки 4901 

Йорданія 

 екон. науки 3793 

Канада 

 пед. науки 4054, 4126 

 філол. науки 4850, 4876 

Київ 

 іст. науки 4886, 4918 

Київська Русь 

 літературознавство 4867 

Китай 

 мистецтвознавство 4769 

 пед. науки 4145 

Країни Європ. Союзу 

 екон. науки 3773, 3792 

 іст. науки 3602 

 юрид. науки 3824, 3941 

Країни Європи 

 пед. науки 4013 

 філол. науки 4846 

 філос. науки 3533, 3538 

 юрид. науки 3978 

Країни Латин. Америки 

 політ. науки 3603 

Країни Північ. Африки 

 екон. науки 3794 

Країни Сх. Європи 

 іст. науки 4904 

Країни Центр. Європи 

 юрид. науки 3801 

Країни Центр.-Схід. Європи 

 екон. науки 3789 

 іст. науки 4906 

Кривий Ріг, м., Дніпропетров. обл. 

 іст. науки 4758 

Куба 

 іст. науки 4902 

Лівобережна Україна 

 іст. науки 4916 

Лівобережний Лісостеп України 

 овочівництво 4597 

 рільництво 4601, 4618 

Лісостеп України 

 плодівництво 4615 

 рільництво 4609 

 флора 4267 

Львів 

 геогр. науки 4248 

 іст. науки 4914 

 мистецтвознавство 3530 

 пед. науки 4101 

Львівська обл. 

 геогр. науки 4592, 4892-93 

Макіївка, м., Донец. обл. 

 архітектура 4765 
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Німеччина 

 іст. науки 4913 

 пед. науки 4023, 4042, 4078 

Нова Зеландія 

 пед. науки 4140 

Ново-Дмитрівське буровугіл.  

родовище 4522 

Південна Україна 

 іст. науки 4909 

Південний Лісостеп України 

 рільництво 4604 

Південний Степ України 

 плодівництво 4616 

 рільництво 4606 

Південно-Східна Україна 

 іст. науки  4895 

Північний Лісостеп України 

 рільництво 4602 

Підгаєцький р-н, Тернопіл. обл. 

 філол. науки 4838 

Поділля 

 флора 4263 

Полісся 4598 

Полтава 

 архітектура 4757 

 біол. науки 4247 

Полтавська обл. 

 архітектура 4762 

 пед. науки 4008 

Польща 

 політ. науки 3604 

Правобережний Лісостеп  

України 

 кормовиробництво 4613 

 лісівництво 4558-59 

 рільництво 4608, 4610-11 

Російська імперія 

 іст. науки 4903 

 філос. науки 3534 

Росія 

 іст. науки 3602 

 філос. науки 3541 

Сербія 

 пед. науки 4002 

Словаччина 

 юрид. науки 3820 

Степ України 

 рільництво 4593 

Сумська обл. 

 соц. комунікації 3532 

Східна Галичина 

 історія 4910, 4912 

 преса 3531 

Східний Лісостеп України 

 насінництво 4614 

 овочівництво 4621 

США 

 іст. науки 4902 

 пед. науки 4019, 4039, 4127 

 політ. науки 3600-01 

 філол. науки 4800, 4802, 4808,  

  4816, 4846, 4855-58, 4884 

Сянсько-Дністерська височина 

 ґрунтознавство 4592 

Тернопільська обл. 

 геогр. науки 3662 

 філол. науки 4838 

Туреччина 

 політ. науки 3601 

Україна 

 архітектура 4759 

 біол. науки 4268 

 геогр. науки 4243, 4894 

 геол. науки 4238 

 держ. упр. 3972-74, 3976,  

  3979-80, 3987-88,  

  3991-93, 3995 

 екон. науки 3511, 3517, 3523,  

  3582, 3588, 3609, 3612-13,  

  3620, 3628, 3636-38, 3641-42,  

  3644, 3649, 3655-57, 3674-75,  

  3682, 3687, 3692, 3696, 3701-04,  

  3706, 3708, 3711, 3715-20,  

  3727, 3752-65, 3773, 3776,  

  3778-79, 3781-82, 3786, 4000,  

  4645, 4660, 4676, 4691 

 іст. науки 3439-40, 3529, 4297,  

  4897-99, 4906-07, 

   4911, 4913 

 мед. науки 4427, 4437 

 мистецтвознавство 3525, 4154,  

  4766-67, 4774 

 пед. науки 3998, 4003, 4009,  

  4011-12, 4014, 4016, 4020,  

  4022, 4026, 4028-29, 4032,  

  4037, 4072, 4079-80, 4122, 4149 
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 політ. науки 3598, 3604-05 

 с.-г. науки 4591, 4625, 4627-28 

 соц. комунікації 3451, 3527,  

  3591, 3772, 4639, 4699 

 соціол. науки 3586-87 

 техн. науки 3478 

 фармацевт. науки 4312, 4321, 4325 

 філол. науки 4832, 4869, 4879 

 філос. науки 3545, 4153 

 юрид. науки 3528, 3798, 3813,  

  3819, 3827-30, 3832-33,  

  3836, 3839-45, 3848, 3853,  

  3856-58, 3861, 3865, 3867-69,  

  3872-73, 3875-76, 3884, 3886,  

  3889-90, 3895-96, 3904, 3910,  

  3912, 3918-19, 3921, 3924,  

  3932, 3936, 3940-41, 3944-45,  

  3949, 3951, 3953, 3957-59,  

  3966-68, 3970-71, 3977, 3983,  

  3985, 3989, 3999 

Українські Карпати 

 флора 4159, 4262, 4265 

 лісівництво 4554, 4560 

УНР 

 юрид. науки 3812 

УРСР 

 іст. науки 4908 

 юрид. науки 3805 

УСРР 

 юрид. науки 3821 

Франція 

 мистецтвознавство 4771 

 пед. науки 4124 

 політ. науки 3596 

Харків 

 іст. науки 4915 

 мистецтвознавство 4756 

 пед. науки 4079 

Харківська обл. 

 іст. науки 4896 

 техн. науки 4522 

Херсонська обл. 

 пед. науки 4030 

Хмельницька обл. 

 мистецтвознавство 4015 

Черкаська обл. 

 с.-г. науки 4561 

Чернівецька обл. 

 екон. науки 3476 

Чорне море 

 океанологія 4239 

 геофізика 4241-42 

Швейцарія 

 філол. науки 4860 

Швеція 
 пед. науки 4073 
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