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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

4919. Гребенюк І. В. Діяльність академіка Б. М. Рожественського (1874—1943) 

в контексті становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 

"Історія науки й техніки" / Гребенюк Ірина Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3431 А] 

 УДК 001.89:63](477)(091) 

4920. Мерко О. М. Науково-педагогічна та організаційна діяльність професора 

М. М. Клєпініна в контексті розвитку природничих наук на території Криму (кінець 

ХІХ — перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Мерко Ольга Михайлівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2014. — 23 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20. — 110 пр. — [2014-4049 А] 

 УДК 001.89:631.117.4](477.75)"189/193" 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

4921. Бурлай М. М. Інформаційне забезпечення розвитку системи вищої 

освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бурлай Михайло Миколайович ; Таврійс. нац. ун-т 

ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-3249 А] УДК 004:378.09 

4922. Заведюк Т. О. Асоціативні процесори кореляційного розпізнавання 

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

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Заведюк Тетяна Олексіївна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (28 назв). — 100 пр. — [2014-3482 А] 

 УДК 004.383.3 

4923. Колчигін Б. В. Адаптивні нейро-фаззі системи для нечіткого клас-

терного аналізу в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Колчигін 

Богдан Владленович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-3557 А] УДК 004.032.26 

4924. Костирка О. В. Підвищення ефективності стеганографічної системи в 

умовах атак проти вбудованого повідомлення : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олеся Вікторівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. ун-т цивіл. захисту України]. — 

Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-3294 А] УДК 004.056.5 
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4925. Лебедєва О. Ю. Підвищення ефективності виявлення областей пору-

шення цілісності в цифрових зображеннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Юріївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3264 А] УДК 004.056.5 

4926. Прус Р. Б. Методи та моделі динамічного управління ресурсами захисту 

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

21.05.01 "Інформ. безпека держави" / Прус Руслана Богданівна ; Нац. авіац. ун-т. — 

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

[2014-3307 А] УДК 004.056.5:519.876.5 

4927. Соколов А. В. Методи синтезу багатобайтових нелінійних підстановок 

для підвищення ефективності сучасних шифрів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Артем Вікторович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3273 А] УДК 004.056.55 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь доктора 

4928. Ліпінський О. Ю. Основи створення оптоелектронних інтегральних 

обчислювальних середовищ для спеціалізованих комп'ютерних систем : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи 

та компоненти" / Ліпінський Олександр Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т", [Донец. нац. ун-т]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(33 назви). — 120 пр. — [2014-4414 А] УДК 004.31:621.382 

На ступінь кандидата 

4929. Венедіктов О. Ю. Підвищення ефективності компонентів інформаційно-

вимірювальних систем обробки інформації про властивості низькотемпературної 

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

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Венедіктов Олександр Юрійович ; Одес. нац. 

політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-4534 А] УДК 004.383.3.051:53.07 

4930. Дрозд М. О. Моделі та методи усунення прихованих несправностей та їх 

дії для цифрових компонентів інформаційно-керуючих систем критичного 

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

05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Дрозд Мирослав Олександрович ; 

Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4389 А] УДК 004.315 

4931. Ратушняк Ю. В. Інформаційна технологія проектування електронних 

видань для планшетних комп'ютерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Ратушняк Юрій Володимирович ; 

Укр. акад. друкарства. — Львів, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). 

— 100 пр. — [2014-3730 А] УДК 004.382.75 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 

4932. Гургаль Н. С. Інформаційна технологія забезпечення якості УФ-флексо-

графічного друку етикеток на вузькорулонних машинах : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Гургаль 

Наталія Степанівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. — [2014-3443 А] 

 УДК 004.4:655.3 

4933. Єрмоленко Є. О. Методи та засоби підвищення ефективності комп'ю-

терних систем вимірювання вольт-амперних характеристик напівпровідникових 

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

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Єрмоленко Євген Олександрович ; НАН 

України, Ін-т електродинаміки, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3970 А] 

 УДК 004.45 

4934. Максимець О. М. Алгебро-автоматні методи аналізу процедурних 

програм і реактивних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Максимець 

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

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 140 пр. — [2014-3617 А] 

 УДК 004.421:512.55 

4935. Ремінний О. А. Інформаційна технологія автоматизованого тестування 

користувацьких інтерфейсів програмних продуктів в умовах багатопродуктових 

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

"Інформ. технології" / Ремінний Олександр Андрійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 

Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-3732 А] УДК 004.415.533 

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

На ступінь кандидата 

4936. Вінтонів Х. М. Українські документально-інформаційні ресурси у 

віртуальному просторі Канади: структура, інформаційне наповнення та методика 

пошуку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.02 

"Документознавство, архівознавство" / Вінтонів Христина Михайлівна ; Держ. арх. 

служба України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. — Київ, 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3391 А] 

 УДК 004.77(477:71) 

4937. Давидов В. В. Метод розподілу доступу та антивірусного захисту даних 

в комп'ютеризованих інформаційних управляючих системах критичного застосу-

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

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Давидов Вячеслав Вадимович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 70 пр. — [2014-4223 А] УДК 004.77.056.57 

4938. Мохаммад С. І. Арабіат. Моделі технології управління ресурсами 

розподіленої інформаційної системи в умовах невизначеності : автореф. дис. на 

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

Мохаммад С. І. Арабіат ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3268 А] 

 УДК 004.75 

4939. Пасічник Н. Р. Математичні моделі відвідуваності Веб-сайтів та методи 

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

01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / Пасічник Наталія 
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Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4087 А]

 УДК 004.738.5 

4940. Пелещишин О. П. Математичне та програмне забезпечення марке-

тингової діяльності підприємства в онлайн-спільнотах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. 

машин і систем" / Пелещишин Оксана Петрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(27 назв). — 100 пр. — [2014-4089 А] УДК 004.773 

4941. Слюсар Є. А. Методи забезпечення функціональної цілісності грід-

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

05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Слюсар Євген Андрійович ; НАН 

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

— Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3777 А]

 УДК 004.75:004.415.2 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь кандидата 

4942. Аскеров Ш. І. Автоматизоване проектування інтегрованих навігаційних 

комплексів безпілотних літальних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проект. робіт" / Аскеров 

Шохреддін Ісабала огли ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3243 А] 

 УДК 004.896:519.71 

4943. Шафроненко А. Ю. Методи динамічного інтелектуального аналізу 

даних з пропусками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Шафроненко Аліна Юріївна ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-4184 А] УДК 004.8 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

4944. Леонов С. Ю. Теорія автоматизованого проектування електронних 

пристроїв на основі К-значного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Леонов Сергій Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. 

— 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—37 (73 назви). — 100 пр. — [2014-4029 А] УДК 004.94 

На ступінь кандидата 

4945. Бобнєв Р. В. Нейромережеві методи та засоби стискання зображень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи 

та засоби штуч. інтелекту" / Бобнєв Роман Валерійович ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-3356 А] 

 УДК 004.932 

4946. Варфоломєєв А. Ю. Методи та програмно-апаратні засоби підвищеної 

ефективності для відслідковування об'єктів на відеопослідовностях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
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компоненти" / Варфоломєєв Антон Юрійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Нац. техн. 

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

с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3919 А] УДК 004.932.2 

4947. Вовкотруб Д. В. Метод та система аналізу структурних змін при 

діагностиці ідіопатичних макулярних розривів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Вовкотруб Діна Вікторівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2014. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2014-4487 А] 

 УДК 004.932:617.7-07 

4948. Губницька Ю. С. Моделі, метод та інформаційна технологія додру-

карської підготовки видань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Губницька Юлія Семенівна ; Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-3953 А] УДК 004.915:655.021 

4949. Міхнова О. Д. Модель та метод пошуку ключових кадрів для рефе-

рування відеоданих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Міхнова Олена Дмитрівна ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—

16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4053 А] УДК 004.932.2 

4950. Сольський О. С. Інформаційна технологія планування інтегрованого 

захисту польових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Сольський Олександр Сергійович ; Вінниц. нац. 

техн. ун-т. — Вінниця, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 

120 пр. — [2014-4135 А] УДК 004.9:[632.93:633 

4951. Чабан З. І. Методи аналізу статичної стійкості виконавчих компонентів 

комп'ютерних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Чабан Зоряна Іванівна ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-4471 А] УДК 004.9.05 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

4952. Тріфонов І. В. Методологічні основи ціннісно-орієнтованого управління 

програмами в умовах неповноти інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Тріфонов Іван 

Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 

[Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури"]. — Харків, 2014. — 

38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (35 назв). — 100 пр. — [2014-4589 А] 

 УДК 005.591.46 

На ступінь кандидата 

4953. Бакуліна Н. М. Управління розвитком компетенцій персоналу вищих 

навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бакуліна Наталія Миколаївна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 180 пр. — [2014-4367 А] УДК 005.95/.96:37.091.12 

4954. Батракова Т. І. Управління ефективністю діяльності підприємств ма-

шинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
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08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Батракова Тетяна Іванівна ; Держ. 

ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-3345 А] УДК 005.3:621 

4955. Гаврилюк В. Я. Оцінювання та розвиток діяльності вищих навчальних 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Гаврилюк Володимир Якович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-3931 А] 

 УДК 005.52:378.091 

4956. Гелей Л. О. Управління бізнес-процесами підприємств роздрібної 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Гелей Людмила Олегівна ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2014-3252 А] 

 УДК 005.511:339.37 

4957. Грінько І. М. Мотивація праці персоналу на підприємствах машинобу-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Грінько Ірина Миколаївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". 

— Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (36 назв). — 120 пр. 

— [2014-3951 А] УДК 005.96:331.101.3]:62 

4958. Дойчева К. С. Організація управління ефективністю господарської 

діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Дойчева Каріне Саркісівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. 

дослідж., [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4547 А] 

 УДК 005.336.1:664.013 

4959. Завгородній М. С. Моделі та інструменти формування портфелю 

проектів корпорації в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Завгородній Максим Сергійович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. металург. акад. 

України]. — Одеса, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-4391 А] УДК 005.8 

4960. Карім Деяб Ахмед. Організація ефективного управління персоналом 

туристичних підприємств Іраку в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття 

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

Карім Деяб Ахмед ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 120 пр. — [2014-3516 А] 

 УДК 005.95:338.48](567) 

4961. Кирлик Н. В. Формування та оцінка людського капіталу підприємства : 

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

та упр. підприємствами" / Кирлик Наталія Василівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". 

— Ужгород, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). 

— 150 пр. — [2014-3527 А] 

 УДК 005.953:005.336 

4962. Климчук А. О. Формування структури системи оцінки та підвищення 

рівня конкурентоспроможності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
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Климчук Альона Олегівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-3533 А] 

 УДК 005.332.4 

4963. Коломієць О. Л. Розвиток евристичних функцій у системі менеджменту 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Коломієць Олексій 

Леонідович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 100 пр. — [2014-4494 А] 

 УДК 005.3:621 

4964. Крупа О. В. Механізм організації аутсорсингу допоміжних бізнес-

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

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Крупа Олександр 

Володимирович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2014. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3579 А] 

 УДК 005.3:334 

4965. Кузьмінова О. В. Ефективність управління логістичними потоками 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кузьмінова Ольга Василівна ; 

Донец. держ. ун-т упр., [ПВНЗ "Донец. ун-т економіки та права"]. — Донецьк, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2014-3262 А] 

 УДК 005.932 

4966. Любомудрова Н. П. Формування та оцінювання систем мотивування 

управлінського персоналу промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття 

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

Любомудрова Надія Петрівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (27 назв). — 100 пр. — [2014-4500 А]

 УДК 005.95/.96 

4967. Млинко І. Б. Контролінг маркетингової діяльності на приладобудівних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Млинко Ірина Богданівна ; 

ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", [Укр. друкар. акад.]. — Київ, 2014. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 150 пр. — [2014-4054 А] 

 УДК 005.935:339.138]:681.2 

4968. Обидєннова Т. С. Управління структурними перетвореннями машино-

будівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Обидєннова Тетяна Сергіївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 

2014. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4070 А]

 УДК 005.591:621 

4969. Овчаренко М. І. Організаційно-економічні засади управління розвитком 

корпоративної культури промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Овчаренко Максим Іванович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2014-3677 А] 

 УДК 005.73:334.716 

4970. Олексюк М. І. Формування системи управління ризиками підприємств 

торгівлі фармацевтичною продукцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Олексюк Мирослава 
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Ігорівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-4705 А] УДК 005.334 

4971. Радинський С. В. Стратегічне управління інноваційним розвитком 

сільськогосподарських машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття 

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

Радинський Сергій Віталійович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — 

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

100 пр. — [2014-3727 А] УДК 005.21:621 

4972. Родіонова І. В. Механізм підвищення інноваційного потенціалу під-

приємств в системі трансферу технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Ірина Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-4110 А] 

 УДК 005.342 

4973. Сагер Л. Ю. Організаційно-економічні засади управління внутрішніми 

комунікаціями на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Людмила Юріївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2014-3750 А] УДК 005.912.3 

4974. Сафарова Р. В. Підвищення ефективності управління персоналом на 

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сафарова Регіна 

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

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2014-4303 А]

 УДК 005.95 

4975. Семенюк А. Я. Управління ресурсами торговельного підприємства: 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Семенюк Андрій Ярославович ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2014. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4124 А] 

 УДК 005.932:658.6 

4976. Телепнєва О. С. Управління конкурентоздатністю центрів механооб-

робки підприємств енергомашинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Телепнєва Ольга Святославна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. 

ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4145 А] 

 УДК 005.332.4:621 

4977. Тимейчук А. А. Формування стратегії та тактики взаємовідносин в 

системі "машинобудівні підприємства — Державна податкова служба" : автореф. 

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

підприємствами" / Тимейчук Андрій Анатолійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 

— Львів, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (17 назв). — 

100 пр. — [2014-4713 А] УДК 005.42:35.08 

4978. Фадєєва Ю. В. Методичне забезпечення прийняття стратегічних рішень 

у корпоративному управлінні підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
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Фадєєва Юлія Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — 

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

[2014-4466 А] УДК 005.21:334.78 

4979. Філіппов В. Ю. Теоретико-методичні засади формування віртуального 

бізнес-інкубатору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Філіппов Володимир Юрійо-

вич ; НАН України,Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. політехн. 

ун-т]. — Одеса, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (31 назва). — 100 пр. 

— [2014-4590 А] УДК 005.521:004.738.5 

4980. Хабер І. Б. Удосконалення процесу управління матеріальними потоками 

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

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Хабер Ірина 

Богданівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника]. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-4338 А] УДК 005.93:622.27 

4981. Червякова В. В. Науково-методичні основи формування системи 

контролінгу на підприємствах автосервісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Валентина Володимирівна ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3836 А] 

 УДК 005.935:656.13.071.8 

4982. Щербіна О. С. Економічна безпека промислових підприємств в умовах 

зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Щербіна Ольга 

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

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 120 пр. — 

[2014-4357 А] УДК 005.934:334.716]:339.9 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 

4983. Бубела Т. З. Система забезпечення єдності оцінювання якості об'єктів 

різної природи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Бубела Тетяна 

Зіновіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—35 (35 назв). — 100 пр. — [2014-3370 А] 

 УДК 006.83.015 

4984. Мотало В. П. Розвиток теорії і практики кваліметричних вимірювань : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.01.02 "Стан-

дартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Мотало Василь Петрович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—38 

(32 назви). — 100 пр. — [2014-4566 А] УДК 006.915 

4985. Неєжмаков П. І. Науково-технічні засади перебудови еталонної бази 

України у відповідності до реформи Міжнародної системи одиниць (SI) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, 

сертифікація та метрол. забезп." / Неєжмаков Павло Іванович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Нац. наук. центр "Ін-т метрології" М-ва екон. розвитку і торгівлі 

України]. — Львів, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (50 назв). — 

150 пр. — [2014-3665 А] УДК 006.91(477) 



   

 
14 

На ступінь кандидата 

4986. Шатохіна Ю. В. Розроблення методів і нормативної документації 

контролю якості водних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / 

Шатохіна Юлія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-4183 А] 

 УДК 006.4:628.35 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 

4987. Кривошея Т. О. Естетичне виховання в сучасному культуротворчому 

процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культурології : спец. 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Кривошея Тетяна Олександрівна ; Нац. муз. акад. 

України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 

(35 назв). — 100 пр. — [2014-4449 А] 

 УДК 008:[37.015.31:7 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь доктора 

4988. Балаклицький М. А. Розвиток протестантської журналістики в Україні: 

генеза та сучасний стан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Балаклицький 

Максим Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — 

Київ, 2014. — 28 с. — Бібліогр.: с. 22—26 (39 назв). — 100 пр. — [2014-4204 А] 

 УДК 070.41:274](477) 

На ступінь кандидата 

4989. Пасова Т. О. Публіцистичний дискурс журналу "Культура" (1947— 

2000) у контексті українсько-польського порозуміння : автореф. дис. на здобуття 

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

журналістики" / Пасова Тетяна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

Ін-т журналістики. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. 

— [2014-4324 А] 

 УДК 070.447(477:438)"1947/2000" 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

4990. Батаєва К. В. Феномен медіа-візуальності: досвід соціокультурного 

аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.04 

"Філос. антропологія, філософія культури" / Батаєва Катерина Вікторівна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад."]. — Харків, 

2014. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29. — 100 пр. — [2014-3344 А] 

 УДК 130.2 

4991. Добродум О. В. Віртуалізація релігійних та політичних відносин у США 

і Росії : (соц.-філос. дискурс) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 



   

 
15 

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Добродум Ольга 

Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 30—33 (40 назв). — 100 пр. — [2014-3964 А] 

 УДК 141.7:004.738.5](73:470) 

4992. Кравченко А. А. Етос відповідальності вчителя в соціальних очіку-

ваннях суспільства знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 

[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Кравченко Алла Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — 

[2014-3572 А] УДК 141.7:37.011.3-051 

На ступінь кандидата 

4993. Білик Г. О. Суб'єкт творчості в дискурсивних трансформаціях : (антро-

пол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 

09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Білик Ганна Олексіївна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2014-4373 А] 

 УДК 141.319.8 

4994. Будз Г. І. Формування концепцій істини у давньогрецькій філософії 

VII—IV ст. до н.е. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Будз Галина Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-4688 А] 

 УДК 111.83(38)"-07/-04" 

4995. Гончаренко К. С. Історико-філософський методологічний проект Жиля 

Дельоза в сучасному європейському дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Гончаренко 

Катерина Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3421 А] 

 УДК 1(091) 

4996. Гоц Л. С. Репрезентація магії в сучасній медіакультурі : автореф. дис. на 

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

культури" / Гоц Людмила Сергіївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 

культури. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-4614 А] УДК 133.4:008:316.774 

4997. Гребінь С. М. Дитинство як соціокультурний феномен: соціально-

філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Гребінь Світлана Миколаївна ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Житомир, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3253 А] 

 УДК 141.7:316.723-053.2 

4998. Завгородько Л. В. Культурно-антропологічний вимір філософії геогра-

фії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 

"Філос. антропологія, філософія культури" / Завгородько Людмила Вікторівна ; 

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

с. 16—18. — 110 пр. — [2014-4446 А] 

 УДК 130.2:91 

4999. Загорулько М. А. Естетичний тезаурус Чернігівського літературно-

філософського кола доби українського бароко : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Загорулько Марія Анато-
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ліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-

ченка]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 120 пр. — 

[2014-3483 А] УДК 111.852(477.51)"16/17" 

5000. Компанієць Л. Г. Менеджерські рішення як соціальний феномен: 

філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Компанієць Людмила 

Георгіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Житомир, 

2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3259 А] 

 УДК 141.7:005.53 

5001. Литвиненко Т. А. Філософсько-концептуальні основи розвитку приват-

ної вищої освіти в умовах модернізації освітньої системи України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / 

Литвиненко Таміла Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4452 А]

 УДК 101:378.014.5(477) 

5002. Матусевич Т. В. Ґендерно орієнтована освіта як чинник становлення 

особистості: філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Матусевич Тетяна Володимирівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Київ. ун-т туризму, економіки і 

права]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2014-4265 А]

 УДК 101:[37.012:316.346.2 

5003. Миролюбенко Є. В. Антропокультурні виміри сучасного комунікатив-

ного простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Миролюбенко Євген 

Владиславович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2014. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3639 А] 

 УДК 130.2 

5004. Мороз О. В. Гуманістичний характер релігійно-філософських поглядів 

православних діячів Волині кінця ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Мороз Олена 

Василівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3651 А] 

 УДК 101.8:271.2-722(477.82)"189/191" 

5005. Петренко Г. С. Феномен грошей в контексті сучасності: соціально-

філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Петренко Геннадій Сергійо-

вич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3697 А] 

 УДК 141.7:336.74 

5006. Романуцький В. М. Індивідуалізм та колективізм як ціннісні виміри 

культурної варіативності: український вибір : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Романуцький Віктор Михайлович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів 

культури і мистецтв. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-3736 А] УДК 130.1(477) 

5007. Сабадуха О. В. Соціальна відповідальність як чинник розбудови гро-

мадянського суспільства: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія 
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історії" / Сабадуха Олексій Володимирович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. 

— Житомир, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-3747 А] УДК 1:316.3 

5008. Салтанов М. В. Проблема визнання у німецькій класичній та сучасній 

практичній філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Салтанов Микола Вячеславович ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпро-

петровськ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2014-4118 А] 

 УДК 101(091)(430) 

5009. Саракун Л. П. Культурна політика як чинник конституювання націо-

нальної ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Саракун Лариса Петрівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. ун-т харч. технологій]. — Київ, 2014. 

— 24 с. — Бібліогр.: с. 18—21 (36 назв). — 90 пр. — [2014-4657 А] 

 УДК 130.2+304.4 

5010. Стеценко К. В. Історична генеза філософії освіти Великої Британії : 

(досвід для України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Стеценко Катерина Володимирівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 

100 пр. — [2014-3789 А] УДК 1:37(410) 

5011. Храпко П. Ю. Естетичний дискурс українського авангардного мистецтва 

першої третини ХХ ст.: структурно-семіотичний аналіз : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.08 "Естетика" / Храпко Павло 

Юрійович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, [Нац. ун-т вод. госп-ва 

та природокористування]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2014-3827 А] УДК 111.852:7.037(477)"19" 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

5012. Александров Д. О. Психологія становлення особистості працівника 

органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 

наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Александров Денис 

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

Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 28—37. — 100 пр. — [2014-4361 А] 

 УДК 159.923.2:351.74 

5013. Казанжи М. Й. Психологія фасилятивного потенціалу особистості : 

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

психологія, історія психології" / Казанжи Марія Йосипівна ; Держ. закл. "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2014. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 31—36 (50 назв). — 100 пр. — [2014-4491 А] УДК 159.923 

5014. Макарчук Н. О. Психологія особистісної саморегуляції підлітків з 

порушеннями розумового розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Макарчук Наталія Олексіївна ; Ін-т 

спец. педагогіки НАПН України. — Київ, 2014. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 33—39 (57 назв). — 100 пр. — [2014-4417 А] 

 УДК 159.922.86-056.313:159.923.2 

5015. Малкова Т. М. Теорія і практика професійного становлення особис-

тості : (на прикладі ВНЗ системи М-ва внутр. справ України) : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія 

психології" / Малкова Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка, [Нац. акад. внутр. справ]. — Київ, 2014. — 38 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—34. — 100 пр. — [2014-3620 А] УДК 159.923.2:378 

5016. Орап М. О. Психологічні основи організації мовленнєвого досвіду 

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Орап Марина Олегівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — 

[2014-4080 А] УДК 159.946.3 

5017. Яблонська Т. М. Психологічні засади розвитку ідентичності дитини в 

системі сімейних взаємин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 

наук : [спец. ] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Яблонська Тетяна Миколаївна ; 

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

46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—43 (55 назв). — 100 пр. — [2014-3872 А] 

 УДК 159.922.7:316.362 

На ступінь кандидата 

5018. Бурдукало М. М. Образ сім'ї як чинник автономізації особистості у 

юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Бурдукало Марія Миколаївна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-3376 А] УДК 159.922.8:316.362 

5019. Ванда Н. В. Становлення психологічної герменевтики у науковій думці 

ХІХ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Ванда Наталія Василівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2014. — 19 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4377 А] 

 УДК 159.9.01:001"18/19" 

5020. Венгер О. П. Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальної 

діяльності студентів вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олександр Павлович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", [Нац. акад. Держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького, Держ. прикордон. служба України]. — 

Острог (Рівнен. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-3387 А] УДК 159.923:378.015.31 

5021. Гальченко М. С. Трансформація цінностей дитинства в сучасній 

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

09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Гальченко Максим Сергійович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-3413 А] УДК 159.922.73:130.2 

5022. Гусаківська С. С. Психологічні особливості формування ціннісно-

смислової сфери майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. 

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

психологія" / Гусаківська Світлана Степанівна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Острог (Рівнен. обл.), 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3446 А] 

 УДК 159.923.2:17.022.1 
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5023. Добровольська Н. А. Психологічні чинники розвитку педагогічної 

обдарованості у викладачів фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Добровольська Наталія Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка, [Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана 

Хмельницького]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-4229 А] УДК 159.922:37.015.311 

5024. Журавльова М. О. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх психологів 

у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Журавльова Маргарита 

Олегівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Держ. 

ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти"]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3478 А] 

 УДК 159.9:37.015.3 

5025. Заміщак М. І. Психологічні умови становлення моральної самооцінки 

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

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Заміщак Марія Ігорівна ; Нац. ун-т 

"Остроз. акад.", [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Острог (Рівнен. 

обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-3290 А] УДК 159.922.72 

5026. Зубенко І. Р. Психологічні особливості формування професійних якостей 

менеджера електронної комерції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Зубенко Ігор Рости-

славович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3494 А] 

 УДК 159.922.7:005-051 

5027. Калініна Т. С. Психологічний супровід молодших підлітків із затримкою 

психічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Калініна Тетяна Станіславна ; Ін-т спец. 

педагогіки НАПН України. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-4396 А] 

 УДК 159.922.76-056.313 

5028. Калюжний В. О. Особливості застосування офіцерами-прикордонника-

ми експліцитного психологічного впливу на підлеглих : автореф. дис. на здобуття 

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

особливих умовах" / Калюжний Валерій Олександрович ; Держ. служба України з 

надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України, [Нац. акад. Держ. 

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

України]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 

[2014-3510 А] УДК 159.98:351.746.1 

5029. Клібайс Т. В. Психологічні особливості становлення атрибутивного 

стилю дорослих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец. 

] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Клібайс Тетяна Володимирівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-4242 А] УДК 159.922.6 

5030. Ковальова Є. О. Особливості розвитку уявлень про батьківство у 

юнаків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [ спец.] 19.00.01 

"Заг. психологія, історія психології" / Ковальова Євгенія Олегівна ; Нац. акад. пед. 
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наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Донец. нац. ун-т]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3543 А] 

 УДК 159.922.8:173.5-055.52 

5031. Коширець В. В. Психологічні особливості формування особистісного 

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

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Коширець Віктор Васильович ; Нац. 

ун-т "Остроз. акад.", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Острог (Рівнен. 

обл.), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3296 А]

 УДК 159.922-057.875 

5032. Лапко А. Г. Юридико-психологічні засади підготовки працівників 

міліції до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Лапко Анатолій Григорович ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17 (8 назв). — 120 пр. — [2014-3596 А] УДК 159.923:351.44 

5033. Марініна В. М. Структурні особливості індивідуального стилю діяль-

ності лікаря-терапевта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Марініна Віталія Михайлівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-4503 А] УДК 159.922:616-051 

5034. Марценюк М. О. Психологічні особливості розвитку ціннісного став-

лення до здорового способу життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

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

— Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2014-4638 А]

 УДК 159.9:613 

5035. Оксентюк Н. В. Психологічна генеза рефлексії української інтелігенції : 

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

вік. психологія" / Оксентюк Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — 

Острог (Рівнен. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. 

— [2014-3680 А] УДК 159.955.4-058.12(477) 

5036. Подоляк Н. М. Індивідуально-психологічні особливості асертивності 

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Подоляк Наталія Михайлівна ; Держ. 

заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4510 А] 

 УДК 159.923 

5037. Пугач Я. І. Вплив емоційного стану спортсменів різної кваліфікації на 

успішність змагальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Пугач Ярославна 

Ігорівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2014-3721 А] 

 УДК 159.942.5:796.093 

5038. Рикун А. А. Особливості становлення стилю професійного спілкування 

майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Рикун Альона Анатоліївна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — 

Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-4297 А] УДК 159.922.8:316.454.52 
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5039. Романова Ю. В. Ціннісні детермінанти розвитку професійного мислення 

майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Романова Юлія Владиславівна ; Нац. пед. 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3735 А] УДК 159.953.5 

5040. Смук О. Т. Формування особистісних якостей вихованців дитячого 

будинку сімейного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Смук Оксана Тарасівна ; Київ. ун-т 

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

2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-4661 А]

 УДК 159.922.7:37.018.3 

5041. Терлецька Ю. М. Вплив соціальної та економічної депривації науково-

педагогічних працівників на їх професійну діяльність : автореф. дис. на здобуття 

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

Терлецька Юліана Миронівна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", [Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника]. — Острог (Рівнен. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3314 А] УДК 159.922:37-051 

5042. Хавула Р. М. Особливості психологічної готовності юнаків до 

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Хавула Роман Михайлович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 125 пр. — [2014-4167 А] 

 УДК 159.922.8:173.5-055.52 

5043. Шеховцова Е. В. Особливості розвитку професійних настановлень 

правоохоронців в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Шеховцова Есміра 

Вадимівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3862 А]

 УДК 159.9:351.741 

5044. Шмерко О. П. Психологічні особливості формування професійної ком-

петентності студентів коледжів торговельно-економічного профілю : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.10 "Організац. психологія; 

екон. психологія" / Шмерко Олена Петрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Нац. акад. 

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

17, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2014-4718 А] 

 УДК 159.9:377.36 

5045. Янкевич С. М. Психологічні чинники готовності фахівців освітньої 

галузі до роботи із соціально дезадаптованими підлітками : автореф. дис. на здобуття 

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

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

— Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-4358 А] УДК 159.98:376-053.6-058.53 

5046. Ярая Т. А. Особистісна готовність майбутніх психологів до професійної 

діяльності в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Респ. ВНЗ "Крим. гуманітар. ун-т"]. 

— Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). 

— 100 пр. — [2014-3878 А] УДК 159.9-051:376 
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16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія  

та логіка науки 

На ступінь кандидата 

5047. Литвинчук О. В. Ідентичність як проблема маргінального індивіда: 

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

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Литвинчук Оксана 

Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-3605 А] 

 УДК 161.201.3:316.624.2 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 

5048. Дядюшкін О. М. Феномен псевдорелігії: конфесійна та релігієзнавча 

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

09.00.11 "Релігієзнавство" / Дядюшкін Олександр Михайлович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — 

[2014-4620 А] УДК 2-1 

5049. Рабаданова Л. В. Релігієзнавчі ідеї в філософсько-освітній спадщині 

мислителів Київської духовної академії (другої половини ХІХ — початоку ХХ сто-

ліття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.11 

"Релігієзнавство" / Рабаданова Людмила Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-3725 А] УДК 2-1:2-756(477-25)"18/19" 

5050. Халіков Р. Х. Форми і наслідки раціоналізації релігійних традицій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.11 

"Релігієзнавство" / Халіков Руслан Халікович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-3816 А] УДК 165.172:2-72 

26 Іудаїзм 

На ступінь кандидата 

5051. Басаурі Зюзіна А. М. Становлення та розвиток сучасної іудейської 

теологічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Басаурі Зюзіна Анна Марія ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-4684 А] УДК 26-1-47 

27 Християнство 

На ступінь кандидата 

5052. Бутинський В. Я. Юрисдикційний статус українського православ'я і 

перспективи канонічного оформлення помісної церкви: релігієзнавчі та еклезіоло-

гічні рефлексії (1991—2013 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Бутинський Володимир Ярославович ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 

Житомир, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3378 А]

 УДК 271.2-74(477)"1991/2013" 



   

 
23 

5053. Данилюк О. Я. Римо-католицькі чернечі ордени: їх сутність і діяльність 

в українській історії та культурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Данилюк Олена Ярославівна ; Жи-

томир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3450 А] 

 УДК 272-788/-789(477) 

5054. Кочергін В. В. Іслам у теології релігій Руської православної церкви : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігіє-

знавство" / Кочергін Володимир Валерійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2014-4697 А] 

 УДК 271.222(470+571):28-1 

28 Іслам 

На ступінь кандидата 

5055. Хайруддінова Е. М. Мусульманські релігійні інститути у Криму 

(початок 1920 — кінець 1930 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Хайруддінова Ельмаз Мухіддінівна ; НАН 

України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства, [Таврійс. нац. 

ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Львів, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). 

— 100 пр. — [2014-4519 А] УДК 28-9(477.75)"192/193" 

29 Сучасні духовні рухи 

На ступінь кандидата 

5056. Смульський Є. В. Національно-культурна ідентичність в слов'янських 

неоязичницьких течіях України кін. ХХ — поч. ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Смульський Євген 

Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2014-4662 А] 

 УДК 299.572-1(477)"19/20"  

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь кандидата 

5057. Ярош К. М. Статистичний аналіз державного боргу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Ярош 

Катерина 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. — 

[2014-4200 А] УДК 311.213:336.27(477) 

314 Демографія. Вивчення народонаселення 

На ступінь доктора 

5058. Чорний Р. С. Теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку 

просторових форм організації українського суспільства в контексті використання 

трудового потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
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[спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Чорний Роман 

Степанович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. 

ун-т, [Ін-т регіон. дослідж. НАН України]. — Миколаїв, 2014. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—38 (56 назв). — 100 пр. — [2014-4678 А] 

 УДК 314.1+331.5 

На ступінь кандидата 

5059. Курій Л. О. Механізм перерозподілу людського потенціалу в системі 

міжнародних міграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 

Курій Лілія Олександрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2014-3588 А] 

 УДК 314.15:331.556.4 

5060. Ромашова Я. В. Регулювання освітньої міграції в Україні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка 

праці, соц. економіка і політика" / Ромашова Яніна Володимирівна ; Харків. нац. 

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

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3738 А] 

 УДК 314.15:37](477) 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

5061. Олексенко Р. І. Філософія ринкових відносин в сучасній Україні : (соц.-

філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Олексенко Роман Іванович ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (35 назв). 

— 100 пр. — [2014-4075 А] УДК 316.32:33.012.23](477) 

5062. Пілецька Л. С. Соціально-психологічні основи професійної мобільності 

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

19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Пілецька Любомира Сидорівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 

100 пр. — [2014-4432 А] УДК 316.6:316.444.5 

5063. Шапошникова І. В. Соціально-організаційні засади професійного 

становлення майбутніх фахівців у процесі навчання у вищому навчальному закладі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 

галуз. соціології" / Шапошникова Ірина Василівна ; Класич. приват. ун-т, [Херсон. 

держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (40 назв). — 

100 пр. — [2014-3852 А] УДК 316.74:378.174 

На ступінь кандидата 

5064. Бочуля О. В. Когнітивні чинники у просторі повсякденності : (соц.-

філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Бочуля Олена Василівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

120 пр. — [2014-4687 А] УДК 316.276:316.728 

5065. Вашрова Н. В. Релігійний та секулярний вимір приватного та публічного 

простору сучасного українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Вашрова 
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Наталя Володимирівна ; НАН України, Ін-т соціології, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Київ, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-3921 А] УДК 316.74 

5066. Заєць Д. О. Публічність як соціокультурний феномен : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія 

соціології" / Заєць Дмитро Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-4232 А] 

 УДК 316.1 

5067. Карем Зірак Абдулла Карем. Сучасне курдське суспільство Іраку: 

культурні суперечності і перспективи подолання відсталості через призму соціології 

знання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 

"Спец. та галуз. соціології" / Карем Зірак Абдулла Карем ; Класич. приват. ун-т, 

[Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3515 А] 

 УДК 316.32(567) 

5068. Карпиленко В. А. Когнітивні структури тематичних новин в електрон-

них ЗМІ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 

спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Карпиленко Валерія Андріївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Маріупол. держ. ун-т]. — 

Київ, 2014. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—13. — 100 пр. — [2014-3991 А] 

 УДК 316.77:070:004.738.5 

5069. Лапіна В. В. Концептуальні суперечності соціологічних теорій глобалі-

зації та постмодерну в поясненні соціального впливу реклами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.01 "Теорія та історія 

соціології" / Лапіна Вікторія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3595 А] 

 УДК 316.77:659 

5070. Лаптінова Ю. І. Нелінгвістична соціальність: філософсько-семіотична 

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

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Лаптінова Юлія Іванівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3597 А] 

 УДК 316.3:141.319 

5071. Недзельський А. О. Концепт рутинізації в феноменологічній та пост-

структуралістській соціології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 

наук : спец. 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Недзельський Антон Олек-

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

с. 14—16. — 100 пр. — [2014-4066 А] 

 УДК 316.277 

5072. Нетреба М. М. Діяльність прес-служби банківської установи в умовах 

інформаційної війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Нетреба Марга-

рита Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 

2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3667 А] 

 УДК 316.77:336.71 

5073. Новак Т. В. Інтеракція в контркультурному середовищі в інформаційну 

еру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 

"Філос. антропологія, філософія культури" / Новак Тетяна Володимирівна ; Нац. пед. 
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ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4646 А] УДК 316.7 

5074. Пахолок О. О. Феномен здоров'я в соціокультурному вимірі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія 

соціології" / Пахолок Ольга Олегівна ; НАН України, Ін-т соціології. — Київ, 2014. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2014-4088 А] 

 УДК 316.733 

5075. Рапопорт А. В. Автономія університету як фактор модернізації вищої 

школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 

"Спец. та галуз. соціології" / Рапопорт Ася Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-4295 А] УДК 316.74:378.4 

5076. Родик Г. Ю. Комунікативні особливості менеджменту етнополітичного 

конфлікту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.05 

"Етнополітологія та етнодержавознавство" / Родик Габріелла Юріївна ; НАН Ук-

раїни, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4109 А] 

 УДК 316.485.6 

5077. Саган Г. В. Дитинство як соціокультурний простір: особливості дифе-

ренціації в сучасному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Саган Галина Василівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-4300 А] 

 УДК 316.346.32-053.2:316.723 

5078. Скиба Т. В. Розвиток сільського підприємництва з урахуванням гендер-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Скиба Тетяна Володимирівна ; М-во 

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

Житомир, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-3770 А] УДК 316.346:631.15 

5079. Смага О. В. Моніторинг документних потоків як комунікаційний засіб 

управління загальноосвітніми навчальними закладами України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.02 "Доку-

ментознавство, архівознавство" / Смага Олена Володимирівна ; М-во культури Ук-

раїни, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2014. — 21 с. — Бібліогр.: с. 15—18 

(26 назв). — 100 пр. — [2014-4130 А] 

 УДК 316.77:[005.92:37.091] (477) 

5080. Чавкіна С. В. Реалізація функцій громадської думки в управлінні 

соціально-політичними процесами : (на прикладі Запоріз. обл.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 

соціології" / Чавкіна Світлана Володимирівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3831 А] 

 УДК 316.653:316.334.3 

5081. Чернега Г. О. Концепція соціальної фігурації в соціології Н. Еліаса: 

історико-теоретична реконструкція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : спец. 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Чернега Галина Олегівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-4176 А] УДК 316.27 
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5082. Ятчук О. М. Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактив-

ного телебачення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Ятчук Ольга 

Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Маріупол. 

держ. ун-т]. — Київ, 2014. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-3880 А] УДК 316.774:654.1 

32 Політика 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 

5083. Мироненко П. В. Еволюція форми державного правління в умовах 

перехідного суспільно-політичного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Петро Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 

[Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". — Київ, 2014. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 26—29 (28 назв). — 130 пр. — [2014-4050 А] УДК 321.01 

На ступінь кандидата 

5084. Баштанник О. В. Політико-інституційна парадигма як дослідницька 

стратегія: сучасний стан та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / 

Баштанник Оксана Віталіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-3900 А] УДК 321.01 

5085. Осадчук І. Ю. Порівняльний аналіз президенціалізації систем правління 

у Білорусі та Казахстані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Осадчук Ігор Юрійович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2014-3683 А] УДК 321.01:342.511](476:574) 

5086. Подвірна Н. С. Співвідношення політичного та управлінського у влад-

них рішеннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Подвірна Наталія Степанівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 

— [2014-3702 А] УДК 321.01:005.5 

5087. Руденко О. І. Зв'язки з громадськістю в умовах сучасного політичного 

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

"Політ. ін-ти та процеси" / Руденко Оксана Іванівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 

— Одеса, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2014-3743 А] 

 УДК 321.7(477) 

5088. Сотник А. Л. Інституціоналізація правової політології у сучасній по-

літичній науці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Сотник Антоніна Леонідівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України]. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-4439 А] УДК 321.01 

5089. Федоренко О. В. Демократія як спосіб політичної організації та управ-

ління сучасним суспільством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Федоренко Олександр 
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Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3807 А] УДК 321.7 

5090. Харечко І. З. Політико-правові механізми участі громадян у процесі 

прийняття політичних рішень в умовах електронної демократії : автореф. дис. на 

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

Харечко Ірина Зеновіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Львів, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-3316 А] УДК 321.7:004]:316.653 

322 Відносини між церквою та державою 

На ступінь доктора 

5091. Палінчак М. М. Трансформація державно-церковних відносин у 

постсоціалістичних суспільствах : (на прикладі країн Центр.-Сх. Європи) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та 

процеси" / Палінчак Микола Михайлович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського", [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — 

Одеса, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—36. — 100 пр. — [2014-4281 А] 

 УДК 322((4-191.2)+(4-11)) 

На ступінь кандидата 

5092. Можарова К. П. Механізми взаємодії Церкви з інститутами державної 

влади в сучасній Україні : (на прикладі УПЦ) : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Катерина Петрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3647 А] УДК 322(477) 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь кандидата 

5093. Полухіна А. В. Ненасильницькі політичні дії в умовах глобального 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 

"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Полухіна Аліна Валеріївна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-3707 А] УДК 323.25:172.1]:327.8 

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

На ступінь кандидата 

5094. Федорова К. О. Національні інтереси Іспанії в умовах сучасної євроін-

теграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 

"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Федорова Катерина 

Олегівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т світ. економіки і міжнар. 

відносин НАН України]. — Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—18 (42 назви). 

— 100 пр. — [2014-3810 А] УДК 323.1(460):327.39(4) 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 

5095. Рудницький С. В. Суспільні інтереси польської національної меншини у 

політико-культурному просторі незалежної України : автореф. дис. на здобуття наук. 



   

 
29 

ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / 

Рудницький Сергій Владиславович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2014. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (40 назв). — 100 пр. — [2014-3744 А] 

 УДК 323.15(477)(=162.1) 

На ступінь кандидата 

5096. Вольф О. О. Структури громадянського суспільства та їх роль у 

гуманізації соціальної політики держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Вольф Олександр 

Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Ун-т "Україна"]. — Київ, 2014. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2014-4536 А] 

 УДК 323.212(477) 

5097. Глушко А. О. Компаративний аналіз концептів історичної пам'яті в 

Україні та в Республіці Словенія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознавство" / Глушко 

Антон Олександрович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. 

— Київ, 2014. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3286 А]

 УДК 323(477+497.4) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика.  

Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

5098. Алркабі Алі Насер Абд Аль Хассан. Принципи функціонування 

західних політичних інститутів в контексті глобального розвитку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. 

систем та глобал. розвитку" / Алркабі Алі Насер Абд Аль Хассан ; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3325 А] 

 УДК 327 

5099. Руда Л. А. Особливості утвердження глобального цивілізаційного 

простору на рубежі ХХ — початку ХХІ ст.: теоретичний аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. 

науки" / Руда Леся Андріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2014-3741 А] 

 УДК 327:930.85]"19/20" 

5100. Утко Г. М. Міжнародно-політичні основи становлення та функціону-

вання Європейської служби з питань зовнішньої діяльності ЄС : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. 

систем та глобал. розвитку" / Утко Галина Мирославівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2014. — 22 с. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4465 А] 

 УДК 327:061.1ЄС 

5101. Шеренговський Д. В. Конфліктогенність у сучасних міжнародних 

системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 

"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Шеренговський Дмитро 

Володимирович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-3861 А] УДК 327.5:316.482 
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5102. Ямчук А. М. Особливості операцій ООН із підтримання миру на 

Африканському континенті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Ямчук 

Анна Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3876 А] 

 УДК 327.7:355.357(6) 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

5103. Івасюк Г. О. Розвиток зовнішньої політики Німеччини в контексті 

еволюції системи міжнародних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

розвитку" / Івасюк Галина Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 

— Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2014-4691 А] 

 УДК 327(430) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

5104. Король С. М. Регіональна євроінтеграційна політика України : (на 

прикладі Закарпат. та Сум. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Король Сергій 

Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Сум. держ. ун-т]. — Львів, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-3565 А] 

 УДК 327.7(477):061.1ЄС 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 

5105. Богиня Т. Ю. Інституціоналізація лобізму: світовий досвід та Україна : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. 

ін-ти та процеси" / Богиня Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-4208 А] 

 УДК 328.184 

5106. Шкуро А. С. Процес підготовки і прийняття політичних рішень: компа-

ративні аспекти української та болгарської політики : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Сергійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-4717 А] 

 УДК 328.18(477+497.2) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

5107. Балахонова О. В. Формування механізмів сучасного соціально-еконо-

мічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Балахонова Олеся 
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Василівна ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

Черкаси, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2014-3246 А]

 УДК 330.34:332.14 

5108. Кінаш І. П. Матеріально-технічне забезпечення сталого соціального 

розвитку України : (теорія, методологія, практика) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кінаш 

Ірина Петрівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (44 назви). — 120 пр. 

— [2014-3529 А] УДК 330.34(477) 

5109. Москаленко О. М. Теорія випереджаючого економічного розвитку та її 

реалізація в політиці сучасної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Москаленко 

Олександра Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

Київ, 2014. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (44 назви) та в тексті. — 100 пр. 

— [2014-3653 А] УДК 330.101:338.22(477) 

5110. Тимошенков І. В. Інституційні основи розвитку системи освіти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Тимошенков Ігор Владиславович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад."]. — Харків, 2014. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (67 назв). — 100 пр. — [2014-3798 А] 

 УДК 330.837:37 

5111. Федун І. Л. Інноваційно-інвестиційна активність в агропромисловому 

виробництві України: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Федун 

Ігор Леонідович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки". — Київ, 2014. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (43 назви). — 

150 пр. — [2014-3812 А] УДК 330.341.1+330.322]:338.432(477) 

5112. Якимова Л. П. Моделювання еволюційної динаміки пенсійних систем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, 

моделі та інформ. технології в економіці" / Якимова Лариса Петрівна ; Харків. нац. 

екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Харків, 2014. — 36 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (55 назв). — 100 пр. — [2014-4480 А] 

 УДК 330.46:331.25 

На ступінь кандидата 

5113. Багрій М. В. Еколого-економічні особливості використання земельно-

ресурсного потенціалу туристично-рекреаційних зон : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Багрій Мар'яна Василівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр 

політики та продовольства України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3892 А] УДК 330.15 

5114. Голоднюк О. С. Маркетингові інновації в управління конкурентними 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Голоднюк Олена Сергіївна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (18 назв). — 150 пр. — [2014-4384 А] УДК 330.341.1:339.138 

5115. Гончарук О. А. Організаційно-управлінські засади структурних зрушень 

в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гончарук Олександр Андрійович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ін-т законодавства Верховної Ради 

України]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2014-3422 А] УДК 330.341.4(477) 

5116. Добуляк Л. П. Економіко-математичне моделювання тенденцій розвитку 

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

[спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Добуляк 

Леся Петрівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка МОН України]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4617 А] 

 УДК 330.4:330.34](477) 

5117. Крисовата К. В. Фінансові ризики функціонування митної системи 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Крисовата Катерина Вікторівна ; Львів. держ. фінанс. 

акад., [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-3578 А] 

 УДК 330.131.7:336.24 

5118. Кузьменко О. С. Моделювання динаміки збуту товарів на ринках 

недосконалої конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Кузьменко 

Оксана Сергіївна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [ПВНЗ "Рівнен. ін-т 

слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту"]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4450 А] 

 УДК 330.46:339.137.2 

5119. Куліш О. С. Нерівність доходів населення в умовах ринкової економіки: 

форми, особливості, тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Куліш Ольга Сергіївна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4629 А] 

 УДК 330.564.2 

5120. Матюк Т. В. Взаємозв'язок освіти і соціально-економічного розвитку 

суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Матюк Тетяна Володимирівна ; Держ. ВНЗ 

"Нац. гірн. ун-т", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Дніпропетровськ, 2014. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — 120 пр. — [2014-4046 А] 

 УДК 330.34:37.014.2 

5121. Міхель Р. В. Вплив соціально-ринкової економіки Німеччини на фор-

мування економічної системи ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Міхель Романа 

Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-4423 А] 

 УДК 330.111.66(430):[339.923:061.1ЄС 

5122. Овод Л. В. Організаційно-економічний механізм управління амортиза-

ційною політикою промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Лариса Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2014. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4072 А] 

 УДК 330.142.211.4:334.716 
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5123. Писанець К. К. Економіко-математичне моделювання скорингових систем 

оцінки позичальників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Писанець 

Костянтин Костянтинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-3700 А] 

 УДК 330.4:336.77 

5124. Рибальченко С. А. Імітаційне моделювання та оптимізація параметрів 

перестрахувальної діяльності страхових компаній України : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. 

технології в економіці" / Рибальченко Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(24 назви). — 100 пр. — [2014-3734 А] УДК 330.4:368(477) 

5125. Січка І. І. Регулювання інвестиційних процесів у туристично-рекреацій-

ній галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Січка Іван Іванович ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-3769 А] УДК 330.322:338.48(477) 

5126. Трофименко Г. С. Моделювання систем управління в галузі охорони 

здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Трофименко Ганна Сергіїв-

на ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [Нац. металург. акад. України]. — 

Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2014-3803 А] УДК 330.46:614.2 

5127. Халіна О. В. Форми реалізації фінансово-інтелектуальної влади в умовах 

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

08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Халіна Ольга Валеріївна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-4520 А] УДК 330.142.23:338.242 

5128. Цуркан Н. В. Економіко-енергетичні засади інноваційного розвитку 

виробництва продукції багаторічних трав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Цуркан Наталя 

Вікторівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. 

ун-т. — Миколаїв, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (30 назв). — 

100 пр. — [2014-4344 А] УДК 330.341.1:633.2 

5129. Чорний Р. В. Інвестування аграрних формувань в умовах розвитку 

ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чорний Руслан Володими-

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

с. 16—18 (16 назв). — 150 пр. — [2014-4180 А] УДК 330.322:338.436 

5130. Шахраюк-Онофрей С. І. Організаційні засади сталого розвитку при-

кордонних сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Шахраюк-

Онофрей Світлана Іванівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2014-3854 А] УДК 330.111.4:[332.122:338.43 

5131. Юхновська Т. М. Розвиток науково-технологічного потенціалу України 

на основі міжнародного співробітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Юхновська 
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Тетяна Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН 

України". — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 150 пр. — 

[2014-4194 А] УДК 330.341.1(477):339.94 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь кандидата 

5132. Воронцова О. В. Формування попиту на працю в умовах нестабільного 

розвитку економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

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

2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2014-4537 А]

 УДК 331.522(477) 

5133. Дорош О. В. Соціально-економічний механізм забезпечення гідної 

праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Дорош Олеся Василівна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-3466 А] УДК 331.4(477) 

5134. Крючко О. С. Формування кадрової політики у торгівлі в контексті 

економічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Крючко Олег 

Сергійович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і 

торгівлі"]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-3261 А] УДК 331.108:332.14 

5135. Матушко А. Є. Оцінювання ефективності інвестицій у компетентнісне 

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

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Матушко Аліна 

Євгенівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — 

Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 120 пр. — [2014-

3625 А] УДК 331.108.45:330.322.54 

5136. Машіко К. С. Формування та розвиток кадрового потенціалу банків-

ського сектору регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Катерина Сергіївна ; Хмельниц. нац. ун-т, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — 

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

— [2014-3628 А] УДК 331.108:336.71 

5137. Перепадя Ф. Л. Формування кадрової політики промислових підприємств 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Перепадя Федір Леонідович ; Держ. ВНЗ 

"Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 120 пр. — [2014-4430 А] 

 УДК 331.108:334.716(477)  

5138. Ревко А. М. Заробітна плата як інвестиції в модернізацію людського 

потенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Ревко Альона Миколаїв-

на ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 110 пр. — [2014-4654 А] 

 УДК 331.2:332.1:331.522.4 
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5139. Самородченко Г. В. Регулювання відтворення людського капіталу в 

аграрній сфері економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Самородченко Ганна Вікторівна ; 

Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3272 А] 
 УДК 331.101.262:338.43 
5140. Стаматін О. В. Оцінювання та напрями підвищення якості трудового 

життя працівників промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Стаматін Олександр В'ячеславович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — 
Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2014-3784 А] УДК 331.48:005.585 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

5141. Гур'янова Л. С. Моделювання механізму оцінки, аналізу та прогнозу-
вання соціально-економічного розвитку регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Гур'янова Лідія Семенівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. 
— Харків, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (47 назв). — 100 пр. — 
[2014-4388 А] УДК 332.14 

На ступінь кандидата 

5142. Астахова Н. І. Науково-практичні основи формування та реалізації 
регулятивно-контрольної діяльності місцевих органів влади у регіональному роз-
витку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Астахова Наталя Ігорівна ; Черкас. 
держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3244 А] 

 УДК 332.146.2:352.07 
5143. Гунченко О. В. Підвищення економічної ефективності використання 

земель у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Гунченко Олексій Валерійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 
Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3442 А] 

 УДК 332.2:631.11 
5144. Дуран М. М. Соціально-економічний розвиток міських поселень регіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток 
продукт. сил і регіон. економіка" / Дуран Михайло Михайлович ; М-во аграр. 
політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [ДВНЗ "Ужгород. 
нац. ун-т"]. — Миколаїв, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
140 пр. — [2014-4390 А] УДК 332.14:911.375](477.87) 

5145. Іванюта С. В. Інноваційно-інвестиційна детермінанта соціально-еконо-
мічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Іванюта Сергій 
Володимирович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2014-4623 А] УДК 332.14:330.322 
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5146. Коломієць М. І. Розвиток регіональних ринків будівельних матеріалів в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Коломієць Михайло Ігорович ; Чернігів. 

нац. технол. ун-т, [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — Чернігів, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3553 А] 

 УДК 332.12:[339.14:691 

5147. Комеліна А. А. Механізм забезпечення комерціалізації інноваційних 

технологій на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Комеліна 

Анна Андріївна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Полтав. нац. 

техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-3559 А] УДК 332.12:330.341.1 

5148. Матвєєв П. М. Еколого-економічні засади формування сільськогоспо-

дарських землеволодінь і землекористувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 

навколиш. середовища" / Матвєєв Павло Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук Ук-

раїни, Ін-т агроекології і природокористування, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-

кучаєва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4045 А] 

 УДК 332.3/.5:631 

5149. Мильніченко С. М. Науково-практичні проблеми розвитку енергетич-

ного комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Мильніченко Сергій 

Михайлович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2014-3637 А] 

 УДК 332.14:621.311](477) 

5150. Продан В. В. Методичні основи регулювання інвестиційних процесів у 

регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Продан Василь Васильович ; Черкас. 

держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2014-3271 А] УДК 332.14:330.322 

5151. Протасова Л. В. Стратегічне планування розвитку підприємств моло-

копереробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Протасова Лариса Валеріївна ; 

Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(19 назв). — 110 пр. — [2014-4653 А] УДК 332.02:637.1 

5152. Романова А. А. Регулювання розвитку міста на засадах формування та 

використання бренду територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Романова Анна 

Анатоліївна ; Донец. держ. ун-т упр., [Чернігів. нац. технол. ун-т]. — Донецьк, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 110 пр. — [2014-4112 А] 

 УДК 332.1:338.48 

5153. Сосновська О. П. Формування та використання зовнішньоекономічного 

потенціалу прикордонних регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Сосновська 

Олександра Павлівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2014. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3783 А] 

 УДК 332.146:339.92 
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5154. Чубін Д. Д. Еколого-економічні засади сталого розвитку регіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 

продукт. сил і регіон. економіка" / Чубін Дмитро Дмитрович ; Черкас. держ. технол. 

ун-т. — Черкаси, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2014-4594 А]

 УДК 332.142.6(477) 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

5155. Глущенко Л. Д. Науково-методичні засади розвитку малих промислових 

підприємств з технологічними інноваціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Лариса Дмитрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

Одеса, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — 

[2014-4382 А] УДК 334.716.012.61-002.51 

5156. Рарок О. В. Розвиток малого підприємництва на селі : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Рарок Олександр Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Луц. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2014. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4456 А] 

 УДК 334.012.61-022.51:631 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

5157. Шірінян Л. В. Фінансове регулювання страхового ринку України в 

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

08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шірінян Лада Василівна ; М-во фінансів 

України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.". — Київ, 2014. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (49 назв). — 150 пр. — [2014-4353 А] 

 УДК 336.7:368](477) 

На ступінь кандидата 

5158. Абрамова А. С. Фінансове забезпечення банківськими установами 

малого та середнього бізнесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Абрамова Алла 

Сергіївна ; Львів. держ. фінанс. акад. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2014-4522 А] УДК 336.77:334(477) 

5159. Аніпко Л. В. Фінансові інструменти забезпечення економічної безпеки 

вищих воєнних навчальних закладів при підготовки офіцерів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів 

госп. діяльності" / Аніпко Людмила Володимирівна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3329 А] 

 УДК 336.53:355.232 

5160. Бец О. І. Державний борг: макроекономічні аспекти розвитку в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Бец Олександр Ілліч ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-3350 А] УДК 336.27:330.101.54](477) 
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5161. Богма С. Д. Оцінювання та регулювання консолідації в банківській 

системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Богма Сергій Дмитрович ; Нац. банк 

України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2014. — 

22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — 

[2014-4482 А] УДК 336.711.65(477) 

5162. Васильченко І. І. Моделювання процесів ціноутворення на ринку фі-

нансових деривативів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Василь-

ченко Іван Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3383 А] 

 УДК 336.717.71:330.4 

5163. Ворсовський О. Л. Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності під-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ворсовський Олексій Леонідович ; Київ. 

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

(25 назв). — 100 пр. — [2014-3404 А] 

 УДК 336:330.322](477) 

5164. Гернего Ю. О. Кредитування інноваційних проектів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Гернего Юлія Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—17 (33 назви). — 100 пр. 

— [2014-3938 А] УДК 336.77:330.341.1 

5165. Грубінка І. І. Вдосконалення кредитного забезпечення аграрних під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Грубінка Ігор Іванович ; Львів. держ. фінанс. акад., 

[Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Львів, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 120 пр. — [2014-3438 А]

 УДК 336.77:631.11 

5166. Дворянінов А. В. Податкові механізми детінізації економіки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Дворянінов Андрій Володимирович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2014-3957 А] 

 УДК 336.228:338.242.4 

5167. Зарічна Н. З. Фінансові кластери у забезпеченні розвитку економіки 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Зарічна Надія Зіновіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3490 А] 

 УДК 336.7:330.34](477) 

5168. Іванчук Н. В. Механізм оподаткування фонду оплати праці підприємств 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Іванчук Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т 

регіон. дослідж., [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3497 А]

 УДК 336.226.112.1(477) 

5169. Киркач С. М. Фінансове планування діяльності банку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 



   

 
39 

Киркач Світлана Миколаївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3526 А]

 УДК 336.71.02 

5170. Максімова М. В. Формування системи фінансового контролінгу банків-

ської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Максімова Марина Валеріївна ; Харків. 

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

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3618 А] УДК 336.71:005.935 

5171. Маркович Г. Б. Планування видатків місцевих бюджетів в умовах 

ринкових перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Маркович Галина Богданівна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(19 назв). — 130 пр. — [2014-4419 А] УДК 336.14:352 

5172. Могилко Л. В. Державні цінні папери у фінансуванні бюджетного 

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

08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Могилко Людмила Володимирівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2014-3646 А] УДК 336.143.232:336.763.33](477) 

5173. Мостіпан Ю. Є. Модернізація податкової служби України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Мостіпан Юрій Євгенійович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2014-4505 А]

 УДК 336.225(477) 

5174. Овчарова Н. В. Державна бюджетна політика в забезпеченні розвитку 

соціальної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Овчарова Наталія Вікторівна ; Нац. банк 

України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — 

[2014-3678 А] УДК 336.143:364 

5175. Потернак Ю. П. Податковий контроль у системі забезпечення еко-

номічної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Потернак Юлія Петрівна ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-3713 А] УДК 336.22.025.12 

5176. Сагайдак І. В. Міжбюджетні відносини у реалізації соціальної політики 

держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Сагайдак Ілля Вадимович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2014-3749 А] УДК 336.14(477) 

5177. Скоробогач О. І. Функціонування малих і середніх банків України в 

умовах нестабільності на фінансових ринках : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Скоробогач 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 150 пр. — [2014-4584 А] 

 УДК 336.71(477) 

5178. Харіна Н. В. Організаційно-управлінські засади іпотечного кредитуван-

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Харіна Наталія Володимирівна ; 
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ВНЗ "Нац. акад. упр.", ВНЗ "Буковин. ун-т". — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 150 пр. — [2014-3819 А] 

 УДК 336.77:332.832](477) 

5179. Цибульська Н. Б. Рейтингові системи оцінки банківської діяльності в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Цибульська Наталія Богданівна ; НАН України, Ін-т 

регіон. дослідж., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-3829 А] 

 УДК 336.71(477) 

5180. Шевченко А. М. Довірче управління активами на фінансовому ринку 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Шевченко Анна Михайлівна ; Одес. нац. екон. ун-т, 

[Черкас. держ. технол. ун-т]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—

17 (25 назв). — 100 пр. — [2014-3855 А] 

 УДК 336.761(477) 

5181. Яремченко Л. М. Фінансова політика сприяння розвитку малого 

підприємництва в аграрній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Яремченко Лариса Мико-

лаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", 

[ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 130 пр. — [2014-4197 А] 

 УДК 336.02:631.1.017.3 

338 Економічне становище. Економічна політика.  

Управління та планування в економіці. Виробництво.  

Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

5182. Божук Т. І. Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, 

практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.11 

"Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Божук Тетяна 

Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—38 (67 назв). — 150 пр. — [2014-4529 А] УДК 338.483 

На ступінь кандидата 

5183. Бутенко К. В. Організація оперативного податкового планування на 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бутенко Каріна Во-

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

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4441 А] 

 УДК 338.45:336.225 

5184. Василенко С. В. Стратегія розвитку підприємств галузі скотарства : 

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

та упр. підприємствами" / Василенко Світлана Володимирівна ; М-во аграр. політики 

та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4606 А] 

 УДК 338.43:636.2 

5185. Гончарук Т. В. Формування механізму інноваційного забезпечення 

розвитку галузі виробництва біопалива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гончарук Тетяна 

Вікторівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. 

— Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 130 пр. — 

[2014-3288 А] УДК 338.45:[620.952:662.7]:330.341.1 
5186. Гур'єва І. В. Ефективність інвестицій машинобудівного підприємства за 

різних джерел фінансування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гур' єва Ірина 

Володимирівна ; ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля", [Харків. 
гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад."]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3444 А] 

 УДК 338.47 

5187. Должикова-Поліщук Л. В. Формування державної стратегії управління 
туристичною діяльністю в умовах економічної нестабільності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-

вом" / Должикова-Поліщук Людмила Валентинівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 135 пр. — [2014-3464 А]

 УДК 338.486 
5188. Завадська Ю. С. Формування та перспективи розвитку ринку органічної 

агропродовольчої продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Завадська Юлія Сергіївна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Житомир. 
нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 2014. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 130 пр. — 

[2014-4445 А] УДК 338.439.5:631.147 

5189. Канцір І. А. Державне регулювання фінансової складової національної 

економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Канцір Ірина Анатоліївна ; Центр. спілка спожив. 

т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3988 А] 

 УДК 338.242.4.025.12 
5190. Кобець С. П. Управління конкурентною стійкістю машинобудівних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кобець Сергій Петрович ; Укр. 

інж.-пед. акад. — Харків, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). 
— 100 пр. — [2014-3998 А] УДК 338.45:621:005.343 

5191. Колодійчук А. В. Управління інноваційним розвитком промисловості в 

умовах недосконалої конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Колодійчук Анатолій 

Володимирович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Ін-т регіон. дослідж. НАН 
України]. — Ужгород, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 

[2014-4402 А] УДК 338.45:330.341.1 

5192. Короленко Ю. М. Підвищення конкурентоспроможності туристичних 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Короленко Юлія Миколаївна ; 

Херсон. нац. техн. ун-т, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — 

Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2014-3564 А] УДК 338.486.4 

5193. Кудря Я. В. Розвиток машинобудівних корпорацій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
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підприємствами" / Кудря Ярослав Валерійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (36 назв). — 

100 пр. — [2014-4022 А] УДК 338.45:621 

5194. Курей О. А. Державне регулювання малого й середнього бізнесу в 

трансформаційних економіках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Курей Оксана Андріївна ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2014-3586 А] УДК 338.246:334 

5195. Максимюк Н. В. Діагностика ефективності діяльності засобів розмі-

щення індустрії туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Максимюк Наталя Вяче-

славівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3266 А] 

 УДК 338.486 

5196. Поповіченко Ю. А. Державне регулювання системи забезпечення еко-

номічної безпеки сектору малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Поповіченко Юлія Анатоліївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Львів. нац. аграр. ун-т, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Львів, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 120 пр. — [2014-3711 А] 

 УДК 338.24.025.12:334.012.61-022.51 

5197. Соколов Д. О. Управління інноваційно-технологічним розвитком аграр-

ної сфери економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Соколов Дмитро Олегович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 130 пр. — 

[2014-4132 А] УДК 338.43:330.341.1 

5198. Філон М. М. Механізм державного регулювання конкуренції на ринках 

телекомунікаційних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Філон Михайло Михайло-

вич ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4671 А] 

 УДК 338.242.2:338.47 

5199. Чепіль Б. А. Оцінювання та регулювання управлінських витрат нафто-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чепіль Богдан Андрійович ; 

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

Франківськ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (17 назв). 

— 100 пр. — [2014-3834 А] УДК 338.512:622.32 

5200. Шаповалова І. М. Регуляторна політика держави та фінансовий 

механізм її реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шаповалова Ірина Михайлівна ; 

Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3279 А] 

 УДК 338.246.2:336 

5201. Шпак С. О. Інструментарій формування цілей реструктуризації промис-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шпак Сергій Олександрович ; НАН 
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України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3866 А] 

 УДК 338.45:005.591.3 

5202. Шульський А. М. Державне регулювання розвитку аграрного підприєм-

ництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [ спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шульський Андрій Миколайович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — [2014-4477 А] УДК 338.436 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

5203. Запша Г. М. Розвиток відносин власності в сучасних аграрних перетво-

реннях в Україні: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Запша Галина 

Миколаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. 

ун-т. — Миколаїв, 2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (60 назв). — 

100 пр. — [2014-4235 А] УДК 338.43(477) 

5204. Міщенко М. І. Організаційно-економічний механізм розвитку підприємств 

колійної інфраструктури залізниць України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Міщенко 

Максим Іванович ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — 

Одеса, 2014. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—36 (56 назв). — 100 пр. — [2014-3644 А]

 УДК 338.47:656.2](477) 

На ступінь кандидата 

5205. Денисов К. В. Промислова політика в системі структурних перетворень 

у чорній металургії України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Денисов Костянтин 

Вікторович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 

2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2014-3254 А]

 УДК 338.45:669.1(477) 

5206. Забуранний С. В. Управління туристичною діяльністю у сільській місце-

вості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Забуранний Сергій Вадимович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 120 пр. — [2014-3481 А] 

 УДК 338.486(477-22) 

5207. Костюк Р. В. Управління інноваційним розвитком біотехнологічного 

виробництва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Костюк Роман Валентинович ; 

ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 130 пр. — [2014-3569 А] УДК 338.242(477) 

5208. Мазурець Р. Р. Територіально-рекреаційний комплекс Волинської області : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та 

соц. географія" / Мазурець Роман Русланович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4562 А] УДК 338.483(477.82) 



   

 
44 

5209. Момот А. В. Економічна ефективність високошвидкісних пасажирських 

залізничних перевезень в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Момот Алла 

Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 120 пр. 
— [2014-3650 А] УДК 338.47:656.2.025.2](477) 

5210. Поліщук Я. П. Стратегія сільського розвитку в Україні: євроінтегра-

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Поліщук Ярослав Петрович ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Поділ. 

держ. аграр.-техн. ун-т]. — Житомир, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-4708 А] УДК 338.43(477) 

5211. Чан-Хі О. С. Регулювання ринку молока та молокопродуктів в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Чан-Хі Оксана Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України Каб. Міністрів України]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 130 пр. — [2014-4175 А] 
 УДК 338.439.4:637.1](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь кандидата 

5212. Молла М. Г. Організаційно-економічні складові забезпечення конку-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Молла Маріанна 
Георгіївна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-4055 А] УДК 339.137.2:637.1 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

5213. Байдала Н. М. Розвиток експортного потенціалу машинобудівних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Байдала Надія Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 
100 пр. — [2014-4366 А] УДК 339.564:621 

5214. Джумурат О. В. Управління митними ризиками в системі забезпечення 

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

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Джумурат Олена 

Володимирівна ; ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля", [Акад. мит. 
служби України]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2014-3458 А] УДК 339.54 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

5215. Беляєва О. О. Управління формуванням кредитних портфелів у банків-

ській системі країн Центральної та Східної Європи в умовах євроінтеграції : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 

міжнар. екон. відносини" / Беляєва Оксана Омелянівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4603 А] 

 УДК 339.727(4) 

5216. Босненко В. Б. Втеча капіталу в системі загроз економічній безпеці 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.01 

"Екон. безпека держави" / Босненко Віталій Борисович ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-3367 А] УДК 339.727.24:351.863](477) 

5217. Воробйова К. О. Державне управління макроекономічними валютними 

ризиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Воробйова Катерина Олександрівна ; ПВНЗ 

"Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля". — Дніпропетровськ, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2014-3930 А]

 УДК 339.745.025.1 

5218. Галенко Н. О. Функціонування міжнародного фондового ринку в кризо-

вих умовах розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Галенко Наталія Олек-

сандрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4611 А] 

 УДК 339.7:336.76 

5219. Кирилич Ю. В. Вплив фінансової лібералізації на макроекономічну 

стабільність країн Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец. ] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Кирилич Юрій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-4448 А] 

 УДК 339.7.012.421:061.1ЄС 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

5220. Кравчук Н. Я. Фінансові дисбаланси світової економіки в умовах 

асиметрій глобального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кравчук Наталія 

Ярославівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (65 назв). — 150 пр. — [2014-3573 А] УДК 339.9:330.368 

На ступінь кандидата 

5221. Биков О. М. Фактори економічного розвитку країн БРІКС в умовах 

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

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Биков Олександр 

Маурісійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3904 А] 

 УДК 339.92 

5222. Гончарова А. О. Міжнародне співробітництво між Україною та ЄС в 

галузі машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гончарова Анастасія 

Олександрівна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2014-4385 А]

 УДК 339.94:621](477:4-6ЄС) 

5223. Дорошенко О. С. Становлення креативного сектору глобальної економі-

ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дорошенко Олександра Сергіївна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2014-3467 А] 

 УДК 339.97 

5224. Меленцова О. В. Інституційні трансформації зовнішньоекономічних 

відносин в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Меленцова Ольга 

Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 17 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3631 А] УДК 339.9 

5225. Рубіш М. А. Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарювання у 

процесі реалізації спільних проектів транскордонного співробітництва : автореф. 

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

підприємствами" / Рубіш Марина Андріївна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 

Ужгород, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-4515 А] УДК 339.9:334.72 

5226. Хоменко О. В. Формування інноваційної конкурентоспроможності еко-

номіки Китаю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Хоменко Ольга Воло-

димирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3824 А] 

 УДК 339.97:338.2(510) 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

5227. Біляков А. М. Судово-медичне обґрунтування тривалості перебігу 

смертельної механічної травми за метаболічними змінами в організмі в ранній термін 

антемортального періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Біляков Андрій Миколайович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—38 

(26 назв). — 100 пр. — [2014-3908 А] УДК 340.6:316-001.3 

5228. Заморська Л. І. Правова нормативність в умовах становлення та роз-

витку українського права: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 

історія політ. і прав. учень" / Заморська Любов Ігорівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2014. — 44 с. — Бібліогр.: с. 32—40. — 100 пр. — [2014-4392 А]

 УДК 340.13 

5229. Костенко Є. Я. Комплексна медико-інформаційна ідентифікація особи за 

одонтологічним статусом з експертною оцінкою морфо-функціональних змін зубо-

щелепного апарату як результатів стоматологічного лікування і реабілітації потер-
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пілих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. 

медицина" ; 14.01.22 "Стоматологія" / Костенко Євген Якович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т МОН України"]. — Київ, 2014. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 24—28 (41 назва). — [2014-3260 А] 

 УДК 340.6:616.314-092 

5230. Меленко С. Г. Давньогрецька філософія права як світоглядне джерело 

української філософсько-правової думки і права : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Меленко Сергій 

Гаврилович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України. — Київ, 

2014. — 44 с. — Бібліогр.: с. 36—41. — 100 пр. — [2014-3630 А] 

 УДК 340.15(38):342.41(477) 

5231. Удовика Л. Г. Теоретико-правові засади трансформацій правової системи 

України в умовах глобалізації : 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" / Удовика Лариса Григорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — Київ, 2014. — 42 с. — Бібліогр.: с. 33—39. — 100 пр. — [2014-4156 А] 

 УДК 340.12.04(477) 

5232. Хірсін А. В. Обґрунтування права в умовах структурних трансформацій 

сучасного світу: ревізії класичної методології : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Хірсін Андрій 

Васильович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 

32 с. — Бібліогр.: с. 27—29. — 100 пр. — [2014-3821 А] УДК 340.12 

На ступінь кандидата 

5233. Бондаренко Л. О. Соціально-психологічні та правові уявлення неповно-

літніх дівчат щодо проституції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Бондаренко Лілія Олексіївна ; 

М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2014. — 22 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3915 А] 

 УДК 340.6 

5234. Ганьба О. Б. Правова поведінка суб'єктів охорони державного кордону 

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" / Ганьба Олег 

Борисович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3933 А] 

 УДК 340.111.5:351.746.1 

5235. Гурняк О. Г. Політико-правові засади репресій військовослужбовців в 

УРСР другої половини 30-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Гурняк Олександр Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-3445 А] УДК 340.15:[355.1-051:323.281](477)"19" 

5236. Дубчак Н. С. Юридичні клініки в системі захисту прав і свобод людини 

та громадянина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Дубчак 

Наталія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3968 А] 

 УДК 340.12:342.72/.73 
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5237. Карась А. Г. Ціннісні характеристики права як чинник формування 

правової культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Карась 

Аліна Геннадіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 

Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3514 А] 

 УДК 340.1 

5238. Карпічков В. О. Правова реальність: поняття та місце в системі катего-

рій права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Карпічков Віталій 

Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2014-3518 А] 

 УДК 340.1 

5239. Кархут О. Я. Механізм правового регулювання суспільних відносин у 

сфері освіти: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Кархут Ольга Ярославівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-3520 А] УДК 340.1:37.06 

5240. Кобан О. Г. Соціологічна теорія права Є. Ерліха : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 

права; історія політ. і прав. учень" / Кобан Ольга Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — 

[2014-3537 А] УДК 340.125 

5241. Кривов'яз О. В. Правопорядок: державні та недержавні форми забезпе-

чення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Кривов'яз Оксана 

Василівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4016 А] 

 УДК 340.12 

5242. Лоджук М. Т. Правове регулювання діяльності юридичних клінік в 

Україні: загальнотеоретичне 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" / Лоджук Максим Тарасович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2014-4032 А] 

 УДК 340.12:347.96 

5243. Петреченко С. А. Розвиток інституту права власності на українських 

землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII — на початку XIX століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Петреченко Світлана 

Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3698 А] 

 УДК 340.12(477)"17/18" 

5244. Петрученко К. І. Нормативно-правові акти місцевого самоврядування як 

джерело права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Петрученко 

Катерина Іванівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2014. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3699 А] 

 УДК 340.12:352 
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5245. Сидорчук Ю. М. Філософсько-правові засади реалізації права людини 

на захист : (укр. та зарубіж. досвід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Сидорчук Юлія Миколаївна ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4310 А] УДК 340.12 

5246. Старицька О. О. Становлення та розвиток інституту захисту прав 

споживачів в Україні : (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" / Старицька Ольга Олексіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-4138 А] УДК 340.12:346.548](477)(09) 

5247. Стрілець О. М. Звичай в системі сучасного права : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Стрілець Олена Миколаївна ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-4320 А] 

 УДК 340.141 

5248. Трихліб К. О. Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: 

наближення загальноправової термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Трихліб Крістіна Олексіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

— Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4464 А]

 УДК 340.137(477):061.1ЄС 

5249. Хижняк Ю. В. "Право і література" як напрям юриспруденції: за твора-

ми М. О. Булгакова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Хижняк Юлія В'ячеславівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4169 А] 

 УДК 340.149:821.161.1.09(092) 

5250. Шитий С. І. Органи управління освітою Української Народної Респуб-

ліки доби Української Центральної Ради (березень 1917 — квітень 1918 рр.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Шитий Станіслав Ігорович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—13 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-3864 А] 

 УДК 340.12:37.014(477)]"1917/1918" 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

5251. Борщевська Г. Е. Захист соціальних прав та інтересів працівників-

мігрантів у міжнародному приватному праві : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Борщевська Ганна Едуардівна ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3366 А] 

 УДК 341.96:331.556.44 

5252. Громівчук І. М. Міжнародно-правовий захист прав людини в умовах 

боротьби з тероризмом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Громівчук Іванна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-3842 А] УДК 341.231.14:323.285 

5253. Невара Л. М. Захист мовних прав у Європейській хартії регіональних 

мов або мов меншин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Невара Лілія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2014-3664 А]

 УДК 341.234:342.725](4) 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 

5254. Гаруст Ю. В. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав 

громадян у податковій сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гаруст 

Юрій Віталійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Харків. нац. ун-т внутр. справ 

М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2014. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (39 назв). 

— 100 пр. — [2014-3935 А] УДК 342.95:336.22 

5255. Мацелик Т. О. Суб'єкти адміністративного права : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Мацелик Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т держ. 

податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—36 

(61 назва). — 100 пр. — [2014-3627 А] УДК 342.95 

5256. Сопілко І. М. Правові засади державної інформаційної політики Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сопілко Ірина Миколаївна ; 

Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2014. — 38 с. — Бібліогр.: 

с. 28—35 (80 назв). — 100 пр. — [2014-4136 А] УДК 342.951:[351.746:004 

На ступінь кандидата 

5257. Аганіна А. О. Адаптація законодавства України з питань підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців до законодавства 

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

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Аганіна Альона Олек-

сандрівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4681 А] УДК 342.97:35.08](477) 

5258. Банк Р. О. Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки під-

приємницької діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Банк Ростислав Олександрович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Київ, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3895 А] 

 УДК 342.9:005.934](477) 

5259. Берлач Ю. А. Адміністративно-правове забезпечення протидії рейдерству в 

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

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Берлач Юрій Анатолійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (29 назв). — 100 пр. — [2014-3347 А] 

 УДК 342.951:342.518 
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5260. Буличев А. О. Адміністративно-правовий статус військовослужбовця 

Національної гвардії України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Буличев Андрій Олегович ; Нац. авіац. ун-т, [Держ. НДІ, М-во внутр. справ України]. 

— Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4484 А]

 УДК 342.951:355.1](477) 

5261. Веденяпін О. А. Публічно-правові спори у сфері господарської діяль-

ності як предмет адміністративного судочинства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Веденяпін Олександр Андрійович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т 

держ. податк. служби України]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-4486 А] УДК 342.97(477) 

5262. Гарварт Г. А. Організаційно-правові засади державного управління 

лісовим фондом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гарварт 

Ганна Андріївна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. 

— [2014-3934 А] УДК 342.6:630](477) 

5263. Гриценко В. В. Адміністративне провадження у справах про порушення 

Правил дорожнього руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гриценко 

В'ячеслав Васильович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-3435 А] УДК 342.951:351.811.122](477) 

5264. Дабіжук В. І. Адміністративно-правове забезпечення експортної безпеки 

суб'єктів господарської діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [ спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Дабіжук Віктор Іванович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ України, [Одес. держ. ун-т внутр. справ]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3448 А] УДК 342.95(477) 

5265. Закаленко О. В. Позов в адміністративному судочинстві: теорія, правове 

регулювання, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Закаленко 

Олена Василівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-4233 А] УДК 342.95:347.922](477) 

5266. Заяць О. В. Адміністративні процедури порушення справи адміністра-

тивної юрисдикції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Заяць Олек-

сандр Володимирович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. 

— Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3491 А] 

 УДК 342.97 

5267. Зюбаненко С. В. Адміністративно-правові засади контролю у сфері на-

дання охоронних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Зюбаненко 

Сергій Вікторович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2014-4622 А] УДК 342.9(477) 

5268. Кінаш О. Я. Адміністративно-правове забезпечення діяльності слідчого : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 
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право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кінаш Олег Ярославович ; Нац. ун-т 

держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4625 А] УДК 342.95:343.983 

5269. Климюк О. Ф. Зовнішній контроль за діяльністю Міністерства внутріш-

ніх справ України в умовах демократичної трансформації суспільства : (адмін.-прав. 

аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Климюк Олена Федорівна ; 

Нац. авіац. ун-т, [НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Нац. 

акад. прав. наук України]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-3534 А] УДК 342.5:354.31](477) 

5270. Козьмук Б. П. Становлення та розвиток законодавства про мови в 

Україні (1917—1996 рр.): 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" / Козьмук Богдан Петрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2014-3549 А]

 УДК 342.725(477)"1917/1996" 

5271. Колодій І. М. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної без-

пеки банківських установ в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец. ] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Колодій Інна Миколаївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури 

України, [Київ. міжнар. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 

— 130 пр. — [2014-4247 А] УДК 342.951:336.71(477) 

5272. Коцовська О. Л. Адміністративно-правові засоби охорони прав спожи-

вачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Коцовська Оксана Любо-

мирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3570 А] 

 УДК 342.95:366 

5273. Лавренова О. І. Адміністративно-правовий статус державної служби як 

центрального органу виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Лавренова Ольга Ігорівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4412 А] 

 УДК 342.97:35.08 

5274. Левченко С. Г. Правові основи реалізації адміністративних повноважень 

у державній митній справі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Левченко Світлана Григорівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4028 А] 

 УДК 342.951:351.713](477) 

5275. Лепех Ю. С. Адміністративно-правовий захист права на житло в Ук-

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

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лепех Юлія Степанівна ; 

Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2014-4631 А] УДК 342.95:342.737](477) 

5276. Мащук В. Ю. Адміністративно-правове забезпечення функціонування 

апаратів судів загальної юрисдикції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Мащук Віталій Юрійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Дніпропетров. держ. ун-т 

внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2014-4640 А] УДК 342.56 

5277. Меркулова К. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності 

громадських організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Меркулова 

Катерина Олександрівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 

обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3634 А] 

 УДК 342.97:061.2 

5278. Олійник В. І. Адміністративна відповідальність за правопорушення в 

галузі рослинного світу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Олійник Василь Іванович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-4076 А] УДК 342.951:502.211(477) 

5279. Павленко Д. В. Адміністративна відповідальність суб'єктів надання пуб-

лічних послуг в аграрному секторі економіки України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Павленко Денис Вікторович ; Каб. Міністрів України, Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2014-4279 А] 

 УДК 342.951:351.823.1](477) 

5280. Петьовка В. В. Правове регулювання надання адміністративних послуг в 

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

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Петьовка Василь 

Васильович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-4572 А] 

 УДК 342.9(477) 

5281. Піцикевич В. В. Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої 

діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Піцикевич Володимир Васильович ; Приват. ВНЗ 

"Львів. ун-т бізнесу та права", [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-4649 А]

 УДК 342.951:620.9(477) 

5282. Розум І. О. Провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або 

бездіяльності виборчих комісій та комісій з референдуму : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Розум Ігор Олександрович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4514 А] 

 УДК 342.95:342.842 

5283. Сімашкевич Ю. М. Суб'єкти організаційно-правового забезпечення 

освітньої діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Сімашкевич Юлія Михайлівна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. 

ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). 

— 100 пр. — [2014-3766 А] УДК 342.9:37](477) 
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5284. Тулінова Т. С. Адміністративно-правове забезпечення взаємодії органів 

внутрішніх справ на залізничному транспорті з місцевими органами державної влади 

та громадськістю у сфері охорони громадського порядку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Тулінова Тамара Степанівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т 
бізнесу та права", [Донец. юрид. ін-т М-ва внутр. справ України]. — Львів, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-4666 А] 

 УДК 342.951:351.75 

5285. Філіпова Т. Л. Адміністративні процедури у сфері захисту економічної 
конкуренції за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Філіпова Тетяна Леонідівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 

2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4715 А] 

 УДК 342.951:339.137](477) 
5286. Хамходера О. П. Адміністративно-правовий статус інспекції як 

центрального органу виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Хамходера Олег Петрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. 
— 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4168 А] 

 УДК 342.922:35.078.3 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

5287. Пальченкова В. М. Витоки та еволюція громадського контролю за 

пенітенціарною системою України (ІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і 

права; історія політ. і прав. учень" / Пальченкова Вікторія Михайлівна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (57 назв). — 100 пр. 
— [2014-4084 А] УДК 343.81:35.072.6 

На ступінь кандидата 

5288. Абакіна-Пілявська Л. М. Інститут причетності до злочину в кримі-

нальному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Абакіна-

Пілявська Людмила Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-4481 А] 

 УДК 343.237(477) 

5289. Богатирьов А. І. Правові та психологічні засади запобігання професій-

ній деформації співробітників виправних колоній середнього рівня безпеки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. 
психологія" / Богатирьов Андрій Іванович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2014-3912 А] УДК 343.83 

5290. Васілін М. М. Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню 
терористичного акту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Васілін 

Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Луган. держ. ун-т 

внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, МВС України]. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2014-4212 А] УДК 343.326(477) 
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5291. Воєвода А. Г. Основні положення методики розслідування злочинів, 

пов'язаних з порушенням правил водіння або експлуатації військових машин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Воєвода 

Андрій Григорович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2014-4378 А] 

 УДК 343.985:343.346.1/.5 

5292. Горяний С. В. Виборчі права як об'єкт злочину : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Горяний Сергій Володимирович ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3948 А] 

 УДК 343.415 

5293. Гусарова А. В. Організаційно-правові аспекти вступу прокурора у 

справу, відкриту судом за зверненням іншої особи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / 

Гусарова Анастасія Володимирівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. проку-

ратури України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 150 пр. — 

[2014-3447 А] 

 УДК 343.195 

5294. Денисова О. В. Кримінально-правова характеристика катування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Денисова Оксана Валеріївна ; Акад. адво-

катури України, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2014. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4546 А] 

 УДК 343.615(477) 

5295. Євтєєва Д. П. Кримінально-правова характеристика зловживання опі-

кунськими правами: соціальна обумовленість та склад злочину : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримі-

нологія; кримін.-виконав. право" / Євтєєва Дарина Петрівна ; Нац. акад. прав. наук 

України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. — Харків, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3843 А] 

 УДК 343.541 

5296. Заєць І. С. Запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності 

журналістів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Заєць 

Інеса Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3485 А]

 УДК 343.9:351.751](477) 

5297. Закревський А. Є. Правові основи організації і діяльність поліції та 

жандармерії у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772—1918) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Закревський Андрій 

Євстахович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3488 А] 

 УДК 343.163(477.83/.86)"1772/1918" 

5298. Ільєва Т. Г. Функція судового контролю у 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" / Ільєва 

Тетяна Григорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3502 А] 

 УДК 343.13 

5299. Кікінчук В. В. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з вико-

ристанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Кікінчук Василь 

Васильович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, 

[Харків. нац. ун-т внутр. справ України]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3293 А] УДК 343.985 

5300. Костира А. М. Організація і тактика розслідування розбійних нападів на 

інкасаторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец. ] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Костира Андрій Миколайович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2014-4251 А] УДК 343.98.06:343.712.1 

5301. Кузик Т. М. Теоретико-правові та процесуальні аспекти участі перекла-

дача 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" / Кузик Тарас Миронович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-4496 А] УДК 343.13 

5302. Кумановський М. В. Кримінальна відповідальність за незаконне заво-

лодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах: соціальна зумов-

леність та склад злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Кума-

новський Михайло Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивчення 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-3846 А] 

 УДК 343.37:349.415 

5303. Курбатова І. С. Кримінологічні засади запобігання насильницьким 

злочинам щодо осіб похилого віку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Курбатова Ірина Сергіївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — 

[2014-4556 А] УДК 343.973:343.91](477) 

5304. Ленко М. О. Особливості початкового етапу розслідування терористич-

них актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Ленко Максим 

Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4257 А] 

 УДК 343.98.06:343.325 

5305. Леоненко І. В. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності на підставах, передбачених Особливою частиною Кримінального 

кодексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
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діяльність" / Леоненко Ігор Володимирович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-4259 А] УДК 343.135(477) 

5306. Лісова А. Ю. Основи методики розслідування зґвалтування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Лісова Анна Юріїв-

на ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4413 А] 

 УДК 343.98:343.541 

5307. Літвінов Є. В. Запобігання злочинності судовими органами України : 

(за матеріалами діяльності судів заг. юрисдикції) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Літвінов Євген Володимирович ; Нац. акад. прокуратури України, 

[Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17. — 150 пр. — [2014-3299 А] УДК 343.85:343.11](477) 

5308. Масол Д. І. Мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості у 

кримінальному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Масол Дарія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 200 пр. — [2014-4264 А] УДК 343.97:316.482 

5309. Олійник Ю. Я. Розслідування умисного знищення або пошкодження 

об'єктів житлово-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец. ] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Олійник Юрій Ярославович ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3304 А] УДК 343.132:343.77 

5310. Остапець В. О. Підтримання державного обвинувачення у справах про 

злочини неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Остапець Валентина 

Олександрівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 120 пр. — [2014-4276 А] 

 УДК 343.137.5 

5311. Парамонова О. С. Кримінально-правова характеристика неналежного 

виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Парамонова Ольга Сергіївна ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3694 А] 

 УДК 343.222:614.2-051 

5312. Патрелюк Д. А. Розслідування незаконних заволодінь транспортними 

засобами, що вчиняються неповнолітніми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. екс-

пертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Патрелюк Дмитро Андрійович ; М-во внутр. 

справ України, Донец. юрид. ін-т. — Донецьк, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-3695 А] УДК 343.137.5:343.346 

5313. Сисоєва В. П. Запобігання злочинним посяганням на встановлений 

порядок здійснення операцій з металобрухтом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-
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виконав. право" / Сисоєва Вікторія Петрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2014-4125 А] УДК 343.85:343.7 

5314. Скільський І. І. Межі судового розгляду : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Скільський Іван Ігорович ; Акад. 

адвокатури України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-3771 А] УДК 343.13 

5315. Сметаніна Н. В. Теоретичне уявлення про злочинність в пострадянській 

кримінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец. ] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Сметаніна 

Наталія Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4131 А] 

 УДК 343.9.01 

5316. Таволжанський О. В. Соціально-виховна робота із засудженими до 

позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Таволжанський 

Олексій Володимирович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-4143 А] 

 УДК 343.244 

5317. Тараненко М. М. Кримінально-правова характеристика масових завору-

шень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Тараненко Микола 

Миколайович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-3797 А] УДК 343.34(477) 

5318. Тракало Р. І. Судовий контроль за дотриманням права на повагу до 

приватного життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Тракало Роман Ігорович ; Акад. адвокатури України. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3801 А] 

 УДК 343.137:342.72/.73 

5319. Федорова О. Ф. Особливості розслідування і розгляду у суді криміналь-

них справ щодо вбивств новонароджених дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Федорова Оксана Федорівна ; М-во 

внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3811 А] 

 УДК 343.985(477) 

5320. Харко Д. М. Виконавець злочину: кримінально-правова характеристика 

та відповідальність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Харко 

Дмитро Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2014. — 17 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3820 А] 

 УДК 343.237(477) 

5321. Цитряк В. Я. Підкуп у сфері публічної службової діяльності: криміно-

логічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Цитряк 

Віктор Ярославович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4675 А] 

 УДК 343.9:343.352](477) 

5322. Черниченко І. В. Застосування відеоконференції у кримінальному про-

вадженні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Черниченко Ірина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4177 А] 

 УДК 343.137:004.773.5](477) 

5323. Шевченко Ю. А. Особливості розслідування корисливих злочинів, 

вчинених з використанням транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Шевченко Юрій Анатолійович ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-4185 А] УДК 343.98:343.7 

5324. Яковчук С. В. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час 

розслідування серійних вбивств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Яковчук Сергій Віталійович ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-3873 А] УДК 343.98:343.611 

5325. Якубова А. З. Загальні положення досудового розслідування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Якубова Айше 

Зейтулаївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3874 А] 

 УДК 343.13 

346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь доктора 

5326. Ісаков М. Г. Адміністративно-правові засади державного контролю у 

сфері підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Ісаков Михайло Григорович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т 

внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (34 назви). — 

100 пр. — [2014-3504 А] УДК 346.12:338.242.4 

На ступінь кандидата 

5327. Ковальов І. В. Перетворення акціонерних товариств : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. 

право" / Ковальов Іван В'ячеславович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3542 А] 

 УДК 346.2:347.72 

5328. Опришко Д. І. Договірні об'єднання підприємств як суб'єкти господарю-

вання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Опришко Дарія Ігорівна ; Київ. 
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нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана"]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-4567 А] УДК 346.2+346.7 

5329. Швидка Т. І. Господарсько-правове забезпечення зростання конкуренто-

здатності національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Швидка Тетяна 

Ігорівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-4597 А] УДК 346.22(477) 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

5330. Анікіна Г. В. Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних зі 

смертю фізичної особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Анікіна Галина Володимирівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України, [Хмельниц. ун-т упр. та права]. — Київ, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (17 назв). — 150 пр. — [2014-3328 А] 

 УДК 347.151 

5331. Гаврилюк В. М. Правонаступництво при реорганізації юридичних осіб 

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" / Гаврилюк Вікторія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3408 А] 

 УДК 347.19(477) 

5332. Горбачова О. О. Недержавні пенсійні фонди як суб'єкти цивільного права 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Горбачова 

Оксана Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13. — 150 пр. — [2014-4613 А] 

 УДК 347.191.11:347.464](477) 

5333. Пашутіна В. Ю. Зловживання корпоративними правами: 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" / 

Пашутіна Віолетта Юріївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури 

України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2014. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 150 пр. — [2014-4285 А] 

 УДК 347.132(477) 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

5334. Крушельницька Г. Л. Тварини як особливий об'єкт цивільних прав : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Крушельницька Ганна 

Леонідівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4019 А] 

 УДК 347.21 
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5335. Місяць А. П. Відчуження майна особою, якій воно не належить на праві 

власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Місяць Андрій 

Петрович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Хмельниц. ун-т упр. 

та права]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2014-3643 А] УДК 347.232.8(477) 

5336. Пляцко У. М. Обмеження речових прав : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Пляцко Уляна Михайлівна ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2014-3701 А] 

 УДК 347.234 

5337. Устименко О. А. Тварина як об'єкт права власності : (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" / Устименко 

Олена Анатоліївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 150 пр. — [2014-3805 А] УДК 347.23:573.4 

5338. Усуб Е. А. Цивільно-правове регулювання іпотечних правовідносин за 

законодавством Азербайджану, Казахстану та України : (досвід порівнял.-прав. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Усуб Ельчин 

Аріф огли ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4158 А] 

 УДК 347.27(479.24+574+477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

5339. Куріньовська Л. А. Правове регулювання права зворотної вимоги в 

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" / Куріньовська Людмила Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-3589 А] УДК 347.412(477) 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право. Зобов'язання за законом 

На ступінь доктора 

5340. Отраднова О. О. Механізм цивільно-правового регулювання деліктних 

зобов'язань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Отраднова 

Олеся Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (47 назв). — 200 пр. — [2014-4570 А] УДК 347.5 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

5341. Дерій О. О. Аліментні зобов'язання у цивілістичному процесі : 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" / Дерій Олена Олександрівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-3456 А] УДК 347.615 

5342. Косенко Н. П. Усиновлення як інститут сімейного права : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Косенко Ніна Петрівна ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-3567 А] УДК 347.633(477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь кандидата 

5343. Волощенко О. М. Реалізація прав на засоби індивідуалізації товарів та 

послуг у цивільному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [ спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Волощенко Ольга Михайлівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2014-4215 А] 

 УДК 347.772 

5344. Іванюченко О. В. Патентно-правова охорона винаходу, пов'язаного з 

комп'ютерною програмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Іванюченко Ольга Володимирівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 150 пр. — [2014-4236 А] 

 УДК 347.778.028 

5345. Кальян К. В. Строки в податковому праві України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Кальян Катерина Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2014-3987 А] УДК 347.73:336.22](477) 

5346. Лазюк С. В. Правове регулювання державного мита в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Лазюк Сергій Володимирович ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2014-4025 А] УДК 347.73:351.713](477) 

5347. Семенченко С. А. Правове регулювання виконання місцевих бюджетів 

за доходами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Семенченко 

Світлана Анатоліївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 

обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4659 А] 

 УДК 347.73:336.225.3](477) 

5348. Слободян О. М. Сучасний стан та перспективи патентно-правової охо-

рони винаходів в сфері біотехнології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Слободян Олена Миколаївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України, [Хмельниц. ун-т упр. та права]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 150 пр. — [2014-4129 А] 

 УДК 347.77.01:60 
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5349. Федоришин О. О. Облігація як об'єкт цивільних прав : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Федоришин Олександр Олек-

сандрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-3808 А] УДК 347.728.3 

5350. Ханова Р. Ф. Правова природа податкового боргу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Ханова Раїса Федорівна ; Нац. ун-т держ. податк. 

служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2014-4672 А] УДК 347.73:336.225.64 

5351. Ярмак І. М. Принципи фінансового контролю: правовий аспект : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ярмак Ірина Миколаївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. міжнар. ун-т]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3879 А] УДК 347.73 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 

5352. Курило М. П. Єдність цивілістичного процесу: проблеми теорії і практи-

ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Курило Микола 

Петрович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2014. — 35 с. — 

Бібліогр.: с. 29—32 (33 назви). — 150 пр. — [2014-4254 А] 

 УДК 347.91/.95:340.12 

На ступінь кандидата 

5353. Билиця І. О. Професійна етика прокурора : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец. ] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та 

адвокатура" / Билиця Ігор Олегович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. 

— 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-4207 А] 

 УДК 347.963:174 

5354. Вінциславська М. В. Суб'єкти виконавчого процесу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Вінциславська Марія Валеріївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-3392 А] УДК 347.952 

5355. Годуєва К. І. Захист прокурором прав і свобод дітей поза межами 

кримінального провадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Годуєва Ксенія 

Ігорівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2014-4219 А] 

 УДК 347.963:343.211.3-053.2 

5356. Коротун В. М. Правове регулювання організації і діяльності суду апеля-

ційної інстанції цивільної юрисдикції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / 

Коротун Вадим Михайлович ; Акад. адвокатури України. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3566 А] УДК 347.956(477) 
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5357. Кучер О. Г. Представництво прокуратурою у суді інтересів держави в 

бюджетній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Кучер Олег Григорович ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2014-3592 А] УДК 347.963 

5358. Натрус О. П. Організаційно-правові засади представництва прокурату-

рою інтересів громадянина або держави в суді : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / 

Натрус Ольга Петрівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. 

— Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2014-3302 А]

 УДК 347.963 

5359. Севрук О. Р. Представництво прокурором інтересів громадян та держави 

у наказному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Севрук Оксана Романівна ; 

Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 150 пр. — [2014-4305 А] УДК 347.963 

5360. Сєряков О. А. Реформа адвокатури 1864 року в Російській імперії: 

історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Сєряков 

Олександр Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Полтав. держ. аграр. 

акад. М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4581 А] 

 УДК 347.965:94](477)"1864" 

5361. Філатова Н. Ю. Саморегулівні організації як суб'єкти цивільного права : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Філатова Наталія 

Юліївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4669 А] 

 УДК 347.91(477) 

5362. Шкребець Д. В. Стадії процесу доказування в цивільному процесі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Шкребець 

Дмитро Васильович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, 

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

(11 назв). — 120 пр. — [2014-3865 А] УДК 347.94(477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 

5363. Конопльова Н. В. Принципи та суб'єкти судового захисту трудових прав 

працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Конопльова Ніна Віталіївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 

100 пр. — [2014-3844 А] УДК 349.22 

5364. Осадча Н. В. Інтеграція законодавства про соціальне партнерство у сфері 

праці до Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Осадча Наталія Володи-

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

с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3848 А] УДК 349.2:341.232.7:061.1ЄС 
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5365. Пожарова О. В. Охорона материнства за трудовим законодавством 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Пожарова Оксана Вікторівна ; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-4574 А] УДК 349.243:331.45-055.26](477) 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

5366. Гірник О. О. Соціальне обслуговування за законодавством України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Гірник Оксана Олегівна ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2014-4612 А] 

 УДК 349.3(477) 

5367. Чернявська Г. П. Процедурні правовідносини соціального забезпечен-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Чернявська Галина Павлівна ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 

2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4676 А] 

 УДК 349.3:364 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь доктора 

5368. Коваленко Т. О. Проблеми законодавчого забезпечення реалізації 

принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; 

екол. право; природоресурс. право" / Коваленко Тетяна Олександрівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 34 с. — Бібліогр.: с. 24—31. — 200 пр. — 

[2014-3539 А] УДК 349.41 

На ступінь кандидата 

5369. Гайдаржи Х. А. Правове регулювання організації та діяльності сільсько-

господарських переробних кооперативів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; 

природоресурс. право" / Гайдаржи Христина Антонівна ; Каб. Міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад."]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 

100 пр. — [2014-3410 А] УДК 349.422.2(477) 

5370. Ігнатенко І. В. Правові засади зонування земель у межах населених 

пунктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Ігнатенко Ірина 

Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 100 пр. — [2014-3500 А] УДК 349.4 

5371. Лушпаєв С. О. Правові засади продовольчої безпеки України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; 

аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Лушпаєв Сергій Олександрович ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—

16 (8 назв). — 100 пр. — [2014-4453 А] УДК 349.42(477) 
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5372. Поліщук О. Г. Правові засади набуття земельних ділянок комунальної 

власності у користування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 

право" / Поліщук Олексій Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 200 пр. — [2014-3706 А] 

 УДК 349.414(477) 

5373. Прогляда І. О. Правові засади діяльності оптових ринків сільськогос-

подарської продукції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 

право" / Прогляда Інеса Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-4103 А] 

 УДК 349.42(477) 

5374. Худавердова К. О. Правове регулювання використання та охорони вод-

них ресурсів у сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природо-

ресурс. право" / Худавердова Катерина Олександрівна ; Каб. Міністрів України, Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3828 А] УДК 349.42:631.6.02 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища. 

Екологічне право 

На ступінь кандидата 

5375. Сердюк О. В. Правові засади використання підземних вод : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. 

право; екол. право; природоресурс. право" / Сердюк Олег Володимирович ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-4660 А] УДК 349.6(477) 

35 Державне адміністративне управління. Уряд. Військова справа 

На ступінь доктора 

5376. Новаченко Т. В. Становлення та розвиток авторитету керівництва в 

органах державної влади України : (архетип. підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Новаченко Тетяна Василівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України]. — Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (44 назви). — 100 пр. — [2014-3672 А] 

 УДК 35.08-027.568:159.9](477) 

На ступінь кандидата 

5377. Баланюк Н. Ю. Адміністративно-правові засади функціонування 

недержавних пенсійних фондів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Баланюк Наталія Юріївна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-3893 А] УДК 35.087.43(477) 

5378. Горецька Т. О. Європейський досвід підвищення ефективності управ-

ління людськими ресурсами на державній службі в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / 
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Горецька Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3425 А] 

 УДК 35.08:005.96](477):061.1ЄС 

5379. Коновалова М. В. Інноваційна культура як принцип сучасної державної 

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

25.00.03 "Держ. служба" / Коновалова Марта Валеріївна ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-3562 А] 

 УДК 35.081:316.422 

5380. Кормілецький О. М. Державні механізми забезпечення доступу гро-

мадян до офіційної інформації в органах влади : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Кормілецький Олексій Миколайович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3563 А] 

 УДК 35.073.533(477) 

5381. Крейденко В. В. Модернізація механізмів інституційної взаємодії між 

Президентом України і Кабінетом Міністрів України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Крейденко Володимир Вікторович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 

— Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-

4407 А] УДК 35.072.3:342.51(477) 

5382. Плецан Х. В. Успішність професійної діяльності державних службовців 

України: управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Плецан Христина Василівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4326 А] УДК 35.08:005.336](477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

5383. Васильєва Н. В. Теоретико-методологічні засади формування та роз-

витку системи надання адміністративних послуг на регіональному рівні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 

держ. упр." / Васильєва Наталія Вікторівна ; Акад. муніцип. упр., [Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України]. — Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—33 (42 назви). — 100 пр. — [2014-3382 А] УДК 351.07 

5384. Котляревський Я. В. Державне регулювання інноваційного розвитку 

видавничо-поліграфічної діяльності в процесі формування економіки знань : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Котляревський Ярослав Вікторович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 

2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40 (63 назви). — 150 пр. — [2014-4009 А]

 УДК 351.854 

5385. Оліфіренко Л. Д. Інституціональні механізми державного регулювання 

розвитку промислових корпорацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Оліфіренко Лілія 

Дмитрівна ; Акад. муніцип. упр., [Чернігів. нац. технол. ун-т]. — Київ, 2014. — 40 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (60 назв). — 110 пр. — [2014-4274 А] УДК 351.824 

5386. Суший О. В. Соціокультурна парадигма державного управління: станов-

лення і розвиток в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 
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упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Суший Олена Володимирівна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 26—33 (68 назв). — 100 пр. — [2014-3794 А] УДК 351.83/.85 

5387. Ульянченко Ю. О. Державна політика розвитку конкурентного середо-

вища в аграрній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ульянченко Юрій Олександрович ; 

Акад. муніцип. упр., [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України]. — Київ, 2014. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34 (58 назв). 

— 100 пр. — [2014-4334 А] УДК 351.823.1:338.343.2 

На ступінь кандидата 

5388. Гамалюк Б. М. Оптимізація державно-управлінської діяльності із за-

безпечення екологічних прав особи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Гамалюк Богдан Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2014-3932 А] УДК 351:349.6](477) 

5389. Глазов О. В. Національна безпека України в контексті попередження 

міжнародного тероризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Глазов 

Олексій Володимирович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Держ. установа 

"Ін-т всесвіт. історії НАН України"]. — Миколаїв, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 

(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3942 А] 

 УДК 351.863(477):323.28(100) 

5390. Демченко Д. О. Удосконалення механізмів державного регулювання 

авіаційних перевезень в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Демченко Дмитро Олек-

сандрович ; Акад. муніцип. упр., [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2014-4224 А] УДК 351.814(477) 

5391. Колповська А. М. Розвиток концепції соціальної відповідальності в 

муніципальному управлінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Колповська Антоніна Михай-

лівна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 

150 пр. — [2014-3555 А] УДК 352.085 

5392. Лебедєв Д. В. Створення міністерств народного здоров'я та опікування 

Української держави, Директорії Української Народної Республіки і їхня діяльність 

(квітень 1918 — серпень 1921 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" / Лебедєв Дмитро В'ячеславович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 120 пр. — [2014-4026 А] 

 УДК 354.53(477)"1918/1921" 

5393. Машков А. О. Механізми державного регулювання зовнішньоеконо-

мічної діяльності України в умовах інноваційного розвитку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Машков Антон Олександрович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, 

[Акад. муніцип. упр.]. — Миколаїв, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-4639 А] УДК 351.82:339.5](477) 
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5394. Моторний В. О. Демократизація цивільно-військових відносин в Україні 

в контексті їх адаптації до європейських норм та стандартів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Моторний Володимир Олександрович ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-4061 А] УДК 351.86(477) 

5395. Назаренко М. О. Комплексний механізм реалізації євроінтеграційної 

політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Назаренко Марина Олександрівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 

2014. — 20 с. : схема. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2014-4506 А]

 УДК 351:327.39](4+477) 

5396. Немчінов О. М. Територіальне управління в умовах трансформації 

суспільного устрою у державах Центральної та Східної Європи: досвід для України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 

"Теорія та історія держ. упр." / Немчінов Олег Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2014-4067 А] 

 УДК 352.07((4-191.2)+(4-11)) 

5397. Оверчук Л. П. Державне регулювання експертизи виробів медичного 

призначення для використання за умов надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія 

держ. упр." / Оверчук Лариса Петрівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 

[Держ. закл. "Укр. наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги та медицини катастроф 

МОЗ України"]. — Київ, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-4426 А] УДК 351.759.6 

5398. Петренко О. С. Забезпечення безпеки дорожнього руху та громадської 

безпеки підрозділами ДАІ МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Петренко Олександр Сергійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, 

[Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4092 А] 

 УДК 351.811(477) 

5399. Руснак Л. Р. Фінансове шахрайство у підприємництві як загроза еко-

номічній безпеці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Руснак Лариса Романівна ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ, [ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок"]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3745 А]

 УДК 351.863 

5400. Сорокіна І. С. Районна державна адміністрація як суб'єкт надання 

адміністративних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сорокіна 

Інна Сергіївна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ 

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

[2014-4517 А] УДК 352.1.075 

5401. Степанко О. В. Механізми державного управління гуманітарною 

сферою в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Степанко Олексій Вікторович ; Нац. акад. 
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держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4664 А] 

 УДК 351.84(477) 

5402. Федорченко В. В. Механізми державної підтримки розвитку малого 

підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Федорченко Вікторія Вік-

торівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-4668 А] 

 УДК 351.824(477) 

5403. Харченко Ю. П. Державні механізми управління соціально-правовим 

захистом дітей, позбавлених батьківського піклування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Харченко Юлія Петрівна ; Акад. муніцип. упр., [Чернігів. нац. технол. ун-т]. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 110 пр. — [2014-4468 А]

 УДК 351.83:347.637 

5404. Хромова Ю. О. Організаційно-правовий механізм державного регулю-

вання виборчого процесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Хромова Юлія Олек-

сандрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. 

упр. — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4470 А]

 УДК 351.75.078:342.8](477) 

5405. Шеломовська О. М. Реформування державного управління вищою 

освітою в Україні на основі європейського досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Шеломовська Оксана Миколаївна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 150 пр. — [2014-3860 А] 

 УДК 351.851(477) 

5406. Шостак Л. Й. Механізми забезпечення взаємодії суб'єктів державної 

системи ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 

держ. упр." / Шостак Людмила Йосипівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Одес. регіон. ін-т держ. упр., [Акад. муніцип. упр.]. — Одеса, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-4476 А] 

 УДК 351.759.6:614.8 

5407. Юрченко Є. О. Розвиток механізмів державного архітектурно-будівель-

ного контролю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Юрченко Євгеній Олександрович ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — 

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

[2014-4193 А] УДК 351.778.511(477) 

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні  

науки. Оборона. Збройні сили 

На ступінь кандидата 

5408. Барановська Л. В. Особистісно орієнтований підхід до професійної 

підготовки майбутніх офіцерів військового управління тактичного рівня : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
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проф. освіти" / Барановська Людмила Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка. — Житомир, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 

100 пр. — [2014-3342 А] УДК 355.23 
5409. Гапоненко Г. М. Формування професійної компетентності водолазів-

підривників у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Гапоненко Геннадій Миколайович ; 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. 15—17 (19 назв). — 120 пр. — [2014-3417 А] 

 УДК 355.233.2:358.231 

355/359(477) Збройні сили України 

На ступінь кандидата 

5410. Воронцов О. С. Розвиток фахової компетентності молодших офіцерів 
органів виховної та соціально-психологічної роботи Збройних сил України в системі 
підвищення кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец. ] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Воронцов Олександр 
Станіславович ; Нац. авіац. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 
2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4216 А]
 УДК 355.232(477) 

5411. Скрябін О. Л. Підготовка вихованців у військових гімназіях та кадет-
ських корпусах на теренах України (1865—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Скрябін Олександр 
Леонідович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черня-
ховського. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — 
[2014-3776 А] УДК 355.231(477)"1865/1917" 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення.  
Соціальний захист 

На ступінь кандидата 

5412. Блажевська Н. С. Конкурентоспроможність соціально-медичних послуг 
в транскордонному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Блажевська 
Наталія Сергіївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Ін-т регіон. дослідж. НАН України]. — 
Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — 
[2014-3909 А] УДК 364.4:61 

5413. Мудра-Рудик Я. А. Управління пенсійними заощадженнями на міжна-
родних ринках капіталів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мудра-Рудик Ярослава 
Анатоліївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 130 пр. — [2014-3657 А] УДК 061.27:364.35]:339.72 

5414. Поляк Н. О. Удосконалення системи соціального забезпечення еконо-
мічно активного населення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Поляк Наталя Олегівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 
Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 
[2014-3708 А] УДК 364.3(477) 
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5415. Топішко Н. П. Соціальний захист населення як механізм сприяння 
розвитку суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Топішко 
Наталія Петрівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2014. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (41 назва). — 100 пр. — [2014-4588 А] 

 УДК 364-1 
5416. Шишкіна О. О. Удосконалення загальнообов'язкового пенсійного забез-

печення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Шишкіна 
Олена Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. 
ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4600 А] УДК 364.35(477) 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

5417. Вікнянська А. О. Фінансовий механізм соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Вікнянська Анастасія 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2014. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2014-4214 А] 

 УДК 368.941 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

5418. Вознюк О. В. Теоретико-методологічні засади розвитку особистості 
педагога в умовах цивілізаційних змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Вознюк 
Олександр Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2014. 
— 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (59 назв). — 100 пр. — [2014-3400 А] 

 УДК 37.011.3-051:159.923.2 
5419. Герасименко Л. В. Дидактична концепція П. Каптерєва у контексті 

розвитку вітчизняної педагогічної думки і школи другої половини ХІХ — початку 
ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 
"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Герасименко Лариса Віталіївна ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—37 
(32 назви). — 100 пр. — [2014-3936 А] УДК 37.014(477)"18/19"(092) 

5420. Ільченко О. Ю. Благодійна діяльність жінок у галузі освіти України 
(XVII—XVIII століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ільченко Олена Юріївна ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-
роленка]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (57 назв). — 100 пр. — 
[2014-3981 А] УДК 37:177.72-055.2](477)"16/17" 

5421. Кристопчук Т. Є. Тенденції розвитку педагогічної освіти в країнах 
Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кристопчук Тетяна Євгенівна ; 
Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2014. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—37 
(50 назв). — 100 пр. — [2014-4698 А] УДК 37(4-6ЄС) 
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На ступінь кандидата 

5422. Алтухов В. А. Проблеми естетичного виховання дітей у сім'ї в історії 
вітчизняної педагогіки (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Алтухов Вадим Анатолійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2014-4362 А] УДК 37.018.1:7.011](477)"185/191" 

5423. Гамерська І. І. Педагогічні засади гармонізації національних і євро-
пейських стандартів освіти в контексті Болонського процесу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Гамерська Ірина Ігорівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. 
— Дрогобич (Львів. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 
— [2014-3414 А] УДК 37.011(4) 

5424. Гребінь Л. О. Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого 
будинку в системі освіти України (20-ті — середина 30-х років ХХ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Гребінь Лілія Олегівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2014-4387 А] УДК 37.018.3.091(477)"1920/1930" 

5425. Гук Л. І. Педагогічні погляди та управлінська діяльність Егертона 
Раєрсона (1803—1882) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гук Людмила Іванівна ; 
Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 
Дрогобич (Львів. обл.), 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2014-3439 А] УДК 37.013(71)(092) 

5426. Кириліва В. О. Розвивальне навчання в дослідженнях і експериментах 
харківських педагогів (60—90 рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кириліва 
Валерія Олегівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3523 А] 

 УДК 37.015.31(477.54)"196/199"(092) 
5427. Клевака Л. П. Навчально-виховна діяльність жіночих навчальних 

закладів Полтавської губернії (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Клевака Леся Петрівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2014-4626 А] УДК 37.091.2(477.53)-055.2"18/19" 

5428. Литвинова Н. А. Соціально-педагогічна профілактика вживання нарко-
тичних речовин підлітками групи ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Литвинова Наталія Анатоліївна ; 
Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2014-4558 А] УДК 37.013.42:615.015.6-053.6 

5429. Пліско Є. Ю. Соціально-педагогічна реабілітація підлітків, схильних до 
агресивної поведінки, в умовах реабілітаційного центру : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Пліско Євген 
Юрійович ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. обл.), 2014. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4573 А] 

 УДК 37.013.42-053.6 



   

 
74 

5430. Скіць А. В. Соціально-виховна робота з неповнолітніми засудженими у 

виховних колоніях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.05 "Соц. педагогіка" / Скіць Андрій Вікторович ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4710 А] 

 УДК 37.013.42:343.81-053.6 

5431. Тумак Ю. І. Фізичне виховання дітей та молоді в громадських това-

риствах Буковини (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Тумак Юрій Іванович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Тернопіль, 2014. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3804 А] 

 УДК 37.015.31:796]:061.2(477.85)"185/191" 

37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь кандидата 

5432. Наровлянський О. Д. Організаційно-виховні засади діяльності україн-

ського дитячого центру "Молода гвардія" (1923—1992 рр.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Наровлянський Олександр Данилович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4270 А] 

 УДК 37.091.33-027.22:792.091](477)"1923/1992" 

5433. Острянко Т. С. Організаційно-педагогічна діяльність соціального педа-

гога в загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Острянко Тетяна Сергіївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-3686 А] УДК 37.091.2:364-051 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

5434. Білецька І. О. Полікультурні засади іншомовної освіти у середніх 

навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Білецька Ірина Олександ-

рівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 

44 с. — Бібліогр.: с. 36—41 (53 назви). — 100 пр. — [2014-4372 А] 

 УДК 373.016:81'243](73) 

5435. Парфанович І. І. Теоретико-методичні засади профілактики девіантної 

поведінки дівчат загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Парфанович Іванна Іванівна ; Ін-т 

проблем виховання НАПН України, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка]. — Київ, 2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (60 назв). — 

100 пр. — [2014-4647 А] УДК 373.013.42 

На ступінь кандидата 

5436. Генсіцька-Антонюк Н. О. Відображення гендерних особливостей особис-

тості у підручниках з математичних дисциплін для 1—9 класів (кінець ХХ — 
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початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Генсіцька-Антонюк Наталія 

Олександрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Рівнен. держ. гуманітар. 

ун-т]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-4381 А] УДК 373.091.64:51]:316.346.2 
5437. Мартиненко Д. В. Розвиток національного шкільництва на Лівобережній 

та Слобідській Україні у XVIII столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Мартиненко 
Дар'я Володимирівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2014. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4042 А] 

 УДК 373(477.5+477.61)"17" 
5438. Марфинець Н. В. Розвиток змісту літературного краєзнавства у школах 

Закарпаття (кінець ХІХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Марфинець Надія Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ 
"Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2014. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). 
— 100 пр. — [2014-4044 А] УДК 373.016:821(1-88).09](477.87)"189/201" 

5439. Мезенцева Л. М. Соціально-педагогічна робота з опікунською сім'єю в 
загальноосвітній середній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Мезенцева Лідія Миколаївна ; Уман. держ. 
пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Запоріз. нац. ун-т]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4701 А] 

 УДК 373.013.42.064.1:364-482 
5440. Паладьєва А. Ф. Розвиток педагогічних дискурсій щодо навчання старо-

давніх мов у вітчизняній гімназійній освіті (друга половина ХІХ — початок ХХ сто-
ліття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Паладьєва Алла Федорівна ; Уман. держ. пед. ун-т 
ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4428 А] 

 УДК 373.012.016:811'01](477)"185/191" 
5441. Пономаренко Л. І. Розвиток педагогічної компетентності батьків-

вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціально-педагогічного 
супроводу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 
"Соц. педагогіка" / Пономаренко Людмила Іванівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. 
ун-т", [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2014. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-4512 А] 

 УДК 373.018.3.013.42 
5442. Скиба О. О. Фізіолого-гігієнічне обґрунтування організації навчально-

тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец. ] 14.02.01 "Гігієна та 
проф. патологія" / Скиба Ольга Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 
екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України", [Сум. держ. пед. ун-т 
ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2014-4516 А] УДК 373.091.398:796.015 

5443. Столяр В. А. Організація педагогічного процесу у вечірніх загальноос-
вітніх школах України (1943—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Столяр 
Валентина Антонівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. Івана Огієнка]. — Хмельницький, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2014-4587 А] УДК 373.018.42(477)"1943/1991" 
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373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь доктора 

5444. Казанцева Л. І. Теоретичні і методичні засади навчання дітей старшого 
дошкільного віку української мови в полікультурному просторі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-
вчання" / Казанцева Лариса Іванівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2014. — 44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 35—40 
(50 назв). — 120 пр. — [2014-4692 А] УДК 373.2.016:811.161.2 

На ступінь кандидата 

5445. Андрійчук С. В. Наступність у профілактиці соціальної дезадаптації 
старших дошкільників і молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Андрійчук Світлана 
Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. 
— [2014-3327 А] УДК 373.2.013.42 

5446. Баранова В. В. Розвиток зв'язного мовлення старших дошкільників 
засобами образотворчої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Баранова Вероніка Володимирівна ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2014. — 
21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3340 А]
 УДК 373.2.016:811.161.2-028.31 

5447. Каряка І. В. Психологічні особливості розвитку музично-образного 
мислення дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Каряка Інна 
Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3993 А] 

 УДК 373.2.015.31:[159.955:78 
5448. Любченко І. І. Педагогічні умови розвитку логічного мислення у 

старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Любченко Інна Іванівна ; Держ. закл. 
"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини]. — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 
100 пр. — [2014-3613 А] УДК 373.2.015.311 

5449. Романюк К. О. Педагогічні умови виховання міжетнічної толерантності 
дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Романюк Катерина Олександрівна ; Держ. 
закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. ВНЗ "Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3737 А] 

 УДК 373.2:316.647.5 

373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

5450. Бузько В. Л. Наступність у формуванні пізнавального інтересу до фізики 
учнів початкової та основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бузько Вікторія 
Леонідівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 
2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (37 назв). — 100 пр. — [2014-3374 А] 

 УДК 373.3/.5.016:53 
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5451. Воробйова Т. В. Формування креативних здібностей молодших школярів 
у процесі розв'язування навчальних завдань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Воробйова Тетяна В'яче-
славівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки]. — Тернопіль, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 
— 100 пр. — [2014-3402 А] УДК 373.3.02 

5452. Дикало В. І. Поліетнічне виховання молодших школярів на музичних 
традиціях Волині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Дикало Вікторія Ігорівна ; Ін-т проблем 
виховання НАПН України. — Київ, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2014-4489 А] УДК 373.3.017.4:78](477.81/.82) 

5453. Колишкіна А. П. Формування екологічно доцільної поведінки учнів 
початкових класів у взаємодії школи і сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец. ] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Колишкіна Алла 
Петрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3552 А] 

 УДК 373.3.015.31:502 
5454. Попов В. Д. Формування моральної спрямованості молодших підлітків у 

позанавчальній діяльності в загальноосвітній школі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Попов 
Володимир Дмитрович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3710 А] 

 УДК 373.3.015.31:17.022.1 
5455. Ротфорт Д. В. Формування культури здоров'я молодших школярів у 

взаємодії сім'ї та школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец. ] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ротфорт Діана Вікторівна ; Ін-т 
проблем виховання НАПН України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4113 А] УДК 373.3.018.1.015.31:613 

5456. Сизоненко В. А. Виховання наполегливості та впевненості в молодших 
школярів засобами хореографічного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сизоненко 
Вікторія Анатоліївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 
2014. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4709 А]
 УДК 373.3.015.31:793.3 

5457. Третяк О. П. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших 
школярів у навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Третяк Ольга 
Петрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4463 А] 

 УДК 373.3.015.31:17.022.1 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

5458. Муранова Н. П. Теоретичні і методичні засади фізико-математичної 
підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 
Муранова Наталія Петрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Нац. 
авіац. ун-т]. — Тернопіль, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (77 назв). 
— 100 пр. — [2014-3659 А] УДК 373.5.02:[53+51 
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На ступінь кандидата 

5459. Возна З. О. Методика проектної діяльності старшокласників у процесі 

навчання суспільствознавчих предметів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Возна Зоя 

Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-3927 А] УДК 373.5.016:3 

5460. Довгополова Г. Г. Культура американської школи в контексті реформи 

середньої освіти США 80-х років ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Довгополова Ганна Геннадіївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-

каренка. — Суми, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-3966 А] УДК 373.5.014.3(73)"198/201" 

5461. Засєкін Д. О. Методика навчання електродинаміки в профільній школі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Засєкін Дмитро Олександрович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Кіровоград, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3255 А]

 УДК 373.5.016:537.8 

5462. Крива М. В. Формування творчої особистості учня в процесі дослід-

ницької діяльності : (на матеріалі природн. дисциплін) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Крива Марія 

Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка , [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). 

— 100 пр. — [2014-3577 А] УДК 373.5.015.31 

5463. Малецька Т. В. Формування хронологічних знань в учнів 5—7 класів на 

уроках історії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Малецька Тетяна Володимирівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3619 А] 

 УДК 373.5.016:94 

5464. Мироненко Л. Л. Формування суспільствознавчих понять в учнів 

9—10 класів у процесі навчання економічної географії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Мироненко Леонід Леонідович ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Полтав. нац. пед. 

ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 

— 120 пр. — [2014-3640 А] УДК 373.5.016:[911.3:33 

5465. Панченко Т. В. Формування предметної компетентності з астрономії у 

старшокласників з використанням системи засобів наочності : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Панченко Тетяна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3693 А] 

 УДК 373.5.091.33-028.22:52 

5466. Ротаньова Н. Ю. Формування евристичної діяльності учнів 5—6 класів 

у навчанні математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ротаньова Наталія Юрієвна ; 

Херсон. держ. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Херсон, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — [2014-3740 А] УДК 373.5.016:51 
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5467. Руденко І. В. Формування творчої активності молодших підлітків за-
собами образотворчого мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Руденко Іраїда 
Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. — Київ, 2014. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3742 А] 

 УДК 373.5.015.311:75 
5468. Скляр М. С. Формування спеціальних умінь та навичок старшоклас-

ників у процесі занять карате в позакласній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Скляр 
Максим Сергійович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 
Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 120 пр. — 
[2014-3772 А] УДК 373.5.016:796.853.26 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша освіта.  
Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

5469. Аносова А. В. Формування комунікативної культури старшокласників 
засобами телекомунікаційних проектів у позашкільних навчальних закладах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 
методика виховання" / Аносова Анастасія Вікторівна ; Ін-т проблем виховання 
НАПН України. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2014-3886 А] УДК 374.018:004.738.5 

5470. Холостенко Т. В. Організаційно-педагогічні умови управління професій-
ним самовдосконаленням керівника позашкільного навчального закладу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика 
упр. освітою" / Холостенко Тетяна Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. 
ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти", [Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. 
— Київ, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2014-4170 А] 

 УДК 374.091.12:005.963 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь доктора 

5471. Вайнтрауб М. А. Теоретико-методичні засади професійної підготовки 
кваліфікованих робітників з металообробки в професійно-технічних навчальних 
закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Вайнтрауб Марк Абрамович ; Нац. акад. пед. наук 
України, Ін-т проф.-техн. освіти. — Київ, 2014. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—35 (43 назви). — 100 пр. — [2014-4485 А] УДК 377.3:621.7 

5472. Пазюра Н. В. Теорія і практика внутрішньофірмової підготовки вироб-
ничого персоналу в Японії та Південній Кореї : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пазюра 
Наталія Валентинівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти до-
рослих. — Київ, 2014. — 43 с. : табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (50 назв). — [2014-4280 А]
 УДК 377.3.091(520+519.5) 

5473. Петренко Л. М. Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної 
компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Петренко Лариса Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-
техн. освіти. — Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (67 назв). — 
100 пр. — [2014-4431 А] УДК 377.091.113:005.336.2:004 
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На ступінь кандидата 

5474. Вітер С. А. Формування економічної компетентності молодших спеціа-

лістів у процесі фахової підготовки в агротехнічних коледжах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Вітер Світлана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т 

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

100 пр. — [2014-3394 А] УДК 377.3:33]:631.5 

5475. Черемісова І. І. Виховання організованості студентів медичного коледжу у 

навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Черемісова Ірина Іванівна ; 

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

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-3837 А] УДК 377.36.015.312:61 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

5476. Гладкова В. М. Акмеологічні засади професійного самовдосконалення 

менеджерів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Гладкова Валентина 

Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти", 

[Хмельниц. гуманітар.-пед. акад.]. — Київ, 2014. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 31—38 (73 назви). — 100 пр. — [2014-3419 А] 

 УДК 378.041-057.212 

5477. Кліх Л. В. Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів аграрного 

профілю у дослідницькому університеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кліх Лариса Во-

лодимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України Каб. Міністрів України]. — Житомир, 2014. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (77 назв). — 100 пр. — [2014-4400 А] 

 УДК 378.22:63 

5478. Княжева І. А. Теоретико-методологічні засади розвитку методичної 

культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" ; 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Княжева Ірина Анатоліївна ; 

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

45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—42 (76 назв). — 120 пр. — 

[2014-4627 А] УДК 378.011.3-051 

5479. Кожушко С. П. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх 

фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Кожушко Світлана Павлівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. ун-т 

ім. Альфреда Нобеля]. — Запоріжжя, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 

(73 назви). — 150 пр. — [2014-4245 А] УДК 378.147:33 

5480. Койчева Т. І. Теорія і методика формування корпоративної культури 

викладачів педагогічного університету в процесі наукової діяльності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Койчева Тетяна Іванівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2014. — 44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 34—40 

(58 назв). — 120 пр. — [2014-4693 А] УДК 378.091.12:005.7 
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5481. Крамаренко А. М. Теоретичні і методичні засади формування еколо-

гічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної 

підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Крамаренко Алла Миколаївна ; Класич. приват. 

ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—36 (79 назв). — 

150 пр. — [2014-4012 А] УДК 378.147:373.3 

5482. Сидорчук Н. Г. Система професійно-педагогічної підготовки студентів 

університетів у контексті єдиного європейського освітнього простору : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Сидорчук Нінель Герандівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—42 (76 назв). — 100 пр. — 

[2014-3763 А] УДК 378.014.25(4) 

5483. Сулаєва Н. В. Неформальна мистецька освіта майбутніх учителів у 

художньо-творчих колективах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сулаєва Наталія Вік-

торівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Нац. акад. пед. наук України, [Полтав. 

нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2014. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—41 

(63 назви). — 100 пр. — [2014-3793 А] УДК 378.147:7.038.21 

5484. Федосова І. В. Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні 

(кінець ХІХ — 30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Федосова Ірина 

Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2014. 

— 38 с. — Бібліогр.: с. 31—35 (41 назва). — 100 пр. — [2014-4467 А] 

 УДК 378.6:62](477)"1890/1939" 

5485. Хоменко П. В. Теоретичні і методичні основи природничонаукової під-

готовки майбутніх фахівців фізичної культури у вищому педагогічному навчальному 

закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Хоменко Павло Віталійович ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-

роленка]. — Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (71 назва). — 

100 пр. — [2014-3825 А] УДК 378.147:5 

На ступінь кандидата 

5486. Акуленко К. Ю. Формування готовності до професійної діяльності 

майбутніх економістів з використанням системи Moodle : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Акуленко Катерина Юріївна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2014-3323 А] УДК 378.147:33:004.4 

5487. Александрович Н. О. Формування екоетичної позиції майбутнього 

вчителя у процесі вивчення валеологічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Александрович Наталія Олексіївна ; 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. — [2014-4201 А] УДК 378.011.3-051:613 

5488. Барановська В. М. Методична система формування інформатичних 

компетентностей майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
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Барановська Валентина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2014-3341 А] 

 УДК 378.011.3-051:004 

5489. Бешок Т. В. Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у 

професійній підготовці майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бешок Тетяна 

Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (31 назва). — 100 пр. — [2014-4371 А] 

 УДК 378.147:004.9 

5490. Варварецька Г. А. Формування професійної спрямованості майбутніх 

фахівців морського та річкового транспорту у процесі математичної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Варварецька Галина Анатоліївна ; Держ. закл. "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2014. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2014-4533 А] 

 УДК 378.013:51:656.6 

5491. Величко Т. Д. Підготовка майбутніх вихователів до формування цінніс-

них орієнтацій у старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Величко Тетяна Дмитрівна ; 

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

20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-3386 А] УДК 378.011.3-051:373.2 

5492. Виноградова О. В. Формування науково-педагогічного складу та програ-

мове забезпечення викладання природничих наук у Харківському технологічному 

інституті (наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Виноградова Олена 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4608 А] 

 УДК 378.6.022:62](477.54-25)"18/19" 

5493. Гандабура О. В. Формування мотивації професійного саморозвитку 

майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гандабура Оксана 

Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Хмельниц. гуманітар.-пед. акад.]. — Хмель-

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

[2014-3416 А] УДК 378.147:373.3.011.3-051 

5494. Гладун Т. С. Формування продуктивного мислення майбутніх екологів у 

процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гладун Тетяна Святославівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3941 А] 

 УДК 378.147:502/504 

5495. Глушак О. М. Формування інформаційної культури майбутніх бака-

лаврів з філології у процесі вивчення дисциплін інформаційно-комп'ютерного 

циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Глушак Оксана Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2014-4542 А] УДК 378.147:[80+004 
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5496. Гришина О. А. Методика комунікативно спрямованого тестування 
англомовної компетенції в читанні у майбутніх інженерів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. 
мови" / Гришина Олена Альбертівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2014. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (27 назв). — 100 пр. — [2014-3437 А] 

 УДК 378.147:811.111 
5497. Дідух Л. І. Формування готовності до професійного спілкування май-

бутніх бакалаврів безпеки життєдіяльності у процесі вивчення гуманітарних 
дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Дідух Любов Іванівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського, [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Держ. 
служба України з надзвичайн. ситуацій]. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-4226 А] 

 УДК 378.015.31:614.842.83-051 
5498. Дмитрієнко О. О. Методика навчання студентів педагогічних універси-

тетів розв'язувати прикладні задачі з математичного аналізу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Дмитрієнко Оксана Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2014-3461 А] УДК 378.147:517 

5499. Довбенко С. Ю. Формування діалогічної культури майбутніх учителів 
початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Довбенко Світлана Юріївна ; Херсон. 
держ. ун-т, [Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Херсон , 
2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3965 А]
 УДК 378.011.3-051:373.3 

5500. Долгова Н. О. Модернізація фізичного виховання та спорту в універси-
тетській освіті Польщі (1991—2011 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Долгова 
Наталія Олександрівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2014. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4230 А] 

 УДК 378.09:796](438)"1991/2011" 
5501. Дроздова К. В. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до 

моніторингу фізичного стану молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Дроздова 
Катерина Валеріївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського". — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2014-4548 А] УДК 378.011.3-051:796 

5502. Дудчак Г. І. Педагогічне керівництво самостійною роботою майбутніх 
учителів початкових класів в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Дудчак Галина Іванівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Хмельниц. 
гуманітар.-пед. акад.]. — Житомир, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(28 назв). — 100 пр. — [2014-4163 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

5503. Журавель А. В. Інтервізія як засіб підготовки майбутніх психологів до 
побудови професійної кар'єри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : спец. 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / Журавель Анна 
Василівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Глухів. держ. пед. ун-т ім. Олександра 
Довженка]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2014-4490 А] УДК 378.147:159.98 



   

 
84 

5504. Ільясова Ф. С. Методика навчання технології розробки програмного 

забезпечення майбутніх інженерів-програмістів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ільясова 

Фатіме Серверівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [РВНЗ "Крим. інж.-пед. 

ун-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (24 назви). — 100 пр. — 

[2014-3503 А] УДК 378.147:004.588 

5505. Каракатсаніс Т. В. Розвиток креативності майбутніх учителів початко-

вих класів у педагогічних коледжах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Каракатсаніс Тетяна Василівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 150 пр. — [2014-3990 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3](410) 

5506. Клименко С. О. Формування предметної компетентності з біонеорга-

нічної хімії у студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Клименко Світлана Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищ. освіти, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3997 А] 

 УДК 378.147:54 

5507. Клочко А. О. Підготовка майбутніх учителів до реалізації інтегрованого 

підходу у навчанні учнів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Клочко Алла 

Олексіївна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 

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

— [2014-3535 А] УДК 378.011.3-051:373.3.091.21 

5508. Козаченко С. М. Формування ціннісно-смислової компетентності май-

бутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Козаченко Світлана Миколаївна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. 

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

нац. ун-т]. — Хмельницький, 2014. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 

120 пр. — [2014-3547 А] УДК 378.011.3-051:7/9 

5509. Копитков Д. М. Педагогічні умови формування професійної компетент-

ності фахівців з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Копитков Денис Михайлович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Тернопіль, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4696 А] 

 УДК 378.147:656.13.073 

5510. Король В. М. Формування управлінської компетентності у майбутніх 

офіцерів пожежної безпеки у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Король Василь Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-

техн. освіти, [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля]. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-4404 А] 

 УДК 378.147:614.84 

5511. Кудусова Е. Н. Особливості розвитку варіативності мислення студентів 

гуманітарних і технічних спеціальностей у процесі професійної підготовки : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 

психологія" / Кудусова Еміне Нариманівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка, [Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти"]. — Київ, 2014. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3580 А] 

 УДК 378.015.3 

5512. Курило Л. В. Навчання майбутніх викладачів англійської мови професій-

но орієнтованого наукового писемного мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Курило Лідія 

Віталіївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3587 А] УДК 378.011.3-051:811.111 

5513. Лукашенко Т. Ф. Формування екологічної компетентності майбутніх 

інженерів хімічних спеціальностей у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Лукашенко Тетяна Федорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Київ, 2014. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (30 назв). — 100 пр. — [2014-3612 А] 

 УДК 378.147:502/504 

5514. Мазур Ю. Я. Формування професійної іншомовної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи в процесі педагогічної практики : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Мазур Юлія Ярославівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4036 А]

 УДК 378.011.3-051:81'243 

5515. Маріуц І. О. Розвиток університетської освіти Румунії в умовах євроін-

теграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Маріуц Ілона Олександрівна ; Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (19 назв). — 100 пр. — [2014-3623 А] 

 УДК 378.4.014.25(498) 

5516. Мястковська М. О. Методика навчання молекулярної фізики майбутніх 

учителів на основі індивідуального підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мястковська 

Марина Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. 

нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(27 назв). — 100 пр. — [2014-3660 А] УДК 378.147.042:539.1 

5517. Пилипюк К. М. Підготовка майбутніх учителів-філологів в універси-

тетах Німеччини до роботи з педагогічно занедбаними підлітками : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Пилипюк Катерина Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Херсон, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-4093 А] УДК 378.011.3-051:80](430) 

5518. Подліняєва О. О. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетент-

ності вчителів історії і суспільствознавства у післядипломній освіті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Подліняєва Оксана Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти"]. — Тернопіль, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-4707 А] 

 УДК 378.046.011.3-051:[94+316.3 
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5519. Попов М. В. Методика інтегрованого навчання термодеформаційних 

процесів при зварюванні металів майбутніх інженерів зварювального виробництва : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Попов Микола Вікторович ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4101 А]

 УДК 378.147:621.791 
5520. Прохорова О. В. Підготовка магістрантів педагогічних університетів до 

науково-дослідницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Прохорова Олена 
Вікторівна ; Херсон. держ. ун-т, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського"]. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2014-3718 А] УДК 378.22:001.891 

5521. Проценко У. М. Підготовка фахівців з фізичного виховання та спорту у 
вищих спеціалізованих навчальних закладах України (1930—1991 рр.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Проценко Уляна Миколаївна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 
Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2014-3719 А] УДК 378.147:796]"1930/1991" 

5522. Роскопіна Ю. О. Професійна підготовка юристів в університетах США : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Роскопіна Юлія Олегівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 
держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3739 А] 

 УДК 378.6:34](73) 
5523. Сачава К. Д. Виховання навчальної працелюбності молодших підлітків у 

навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 
Сачава Карина Дмитріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 
2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3755 А]
 УДК 378.147:373.3.015.31 

5524. Семененко І. Є. Педагогічний супровід фахової підготовки іноземних 
студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Семененко Інга Євгеніївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 
2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-4658 А] 

 УДК 378.147-057.875-054.6 
5525. Сінельнікова Н. О. Формування педагогічної культури майбутніх учи-

телів початкової школи у вітчизняній вищій освіті (друга половина ХХ — початок 
ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Сінельнікова Наталія Олегівна ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—
17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4126 А] 

 УДК 378.147:373.3.011.3-051](477)"19/20" 
5526. Скляренко Н. В. Навчання майбутніх філологів говоріння на основі 

художнього тексту : (нім. мова після англ.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. мови" / 
Скляренко Наталія Валеріївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3773 А] 

 УДК 378.016:811.112.2'243 
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5527. Соломко З. К. Формування німецькомовної лексичної компетенції 

майбутніх юристів у процесі самостійної роботи з використанням інформаційних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

"Теорія та методика навчання: герман. мови" / Соломко Зорина Костянтинівна ; Київ. 

нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 

100 пр. — [2014-3781 А] УДК 378.147:811.112.2 

5528. Сяська Н. В. Формування англомовної лексичної компетентності май-

бутніх учителів засобами автентичних поетичних текстів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Сяська Наталія Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського", [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3795 А] 

 УДК 378.147:811.111'373 

5529. Таможська І. В. Формування вмінь ділового спілкування майбутніх 

фахівців технічного профілю у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Таможська Ірина Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2014-3796 А] УДК 378.147:168.522 

5530. Тарасова О. В. Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин 

в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Тарасова Ольга Володимирівна ; 

Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-4144 А] УДК 378.147:327](73) 

5531. Ткаченко О. Б. Проблема оцінювання якості професійно-педагогічної 

діяльності викладачів вищих навчальних закладів 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" / Ткаченко Олена Борисівна ; 

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

с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4149 А] 

 УДК 378.091.321:005.585](477)"19/20" 

5532. Третяк О. М. Формування професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів в умовах кредитно-модульної системи вищого навчаль-

ного закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Третяк Оксана Миколаївна ; Житомир. 

держ. ун-т ім. Івана Франка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Житомир, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3802 А] 

 УДК 378.147:373.3 

5533. Федорова Є. В. Виховання громадянськості студентів з особливими 

потребами в інтегрованому середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Федорова Євгенія Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН 

України. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-4714 А] УДК 378.017.4 

5534. Фоменко О. В. Методика використання оздоровчих технологій у процесі 

позааудиторних занять з нетрадиційних видів гімнастики : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Фоменко Олена Валеріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", 
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[Комунал. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. обл. ради]. — Луганськ, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (28 назв). — 120 пр. — [2014-3815 А] 
 УДК 378.091.33:796.41 

5535. Хома Т. В. Формування культури українського мовлення студентів 

нефілологічних спеціальностей в умовах поліетнічного середовища : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Хома Тетяна Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-3823 А] 

 УДК 378.147:811.161.2 

5536. Чекан О. І. Формування професійної компетентності майбутніх 

вихователів дітей дошкільного віку засобами комп'ютерних технологій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / 

Чекан Оксана Іванівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського", [Приват. ВНЗ "Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'ян-

чука"]. — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2014-3833 А] УДК 378.147:373.2:004 

5537. Червінко Є. О. Методика навчання майбутніх філологів усного по-

слідовного перекладу з української мови англійською з використанням пере-

кладацького скоропису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. мови" / Червінко Євген Олек-
сандрович ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 

2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2014-3835 А]

 УДК 378.147:811.111'253 

5538. Чернишова М. О. Формування готовності майбутніх менеджерів органі-
зації до дослідницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чернишова Марія Олек-

сандрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Держ. 

ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти"]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4346 А] УДК 378.147:005 

5539. Черній М. М. Формування комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов засобами соціальних сервісів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Черній Мило-

слава Михайлівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 
2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4347 А] 

 УДК 378.011.3:81'243 

5540. Чопик Т. В. Розвиток професійної компетентності майбутніх тренерів-

викладачів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чопик Тетяна 

Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Хмельниц. нац. 

ун-т]. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-4349 А] УДК 378.011.3:005.336.2 

5541. Чумак О. О. Методика комп'ютерно-орієнтованого навчання теорії ймо-
вірностей та випадкових процесів майбутніх інженерів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Чумак Олена Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Херсон, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-3839 А]
 УДК 378.147:519.2:004 

5542. Шадріна А. В. Формування креативного потенціалу майбутнього вчи-
теля засобами загальноправових навчальних дисциплін : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Шадріна Анна Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 
2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4181 А]
 УДК 378.011.3-051 

5543. Шарун Ю. Ф. Формування інтелектуальних умінь студентів гуманітар-
них спеціальностей вітчизняних класичних університетів у другій половині ХХ сто-
ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Шарун Юлія Федорівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2014-3853 А] УДК 378.147:7/9](477)"19" 

5544. Шимкова І. В. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяль-
ності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення фахових дисциплін : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Шимкова Ірина Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(24 назви). — 100 пр. — [2014-4352 А] УДК 378.011.31.041 

5545. Шлянчак С. О. Формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Шлянчак Світлана Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. 
освіти і освіти дорослих, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. 
— Київ, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (34 назви). — 100 пр. — [2014-4186 А]
 УДК 378.011.3-051:004 

5546. Шумельчик Л. Б. Формування професійної компетентності майбутніх 
гірничих інженерів в умовах інформаційно-освітнього середовища : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Шумельчик Людмила Борисівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 150 пр. — [2014-4355 А] 

 УДК 378.147:622 
5547. Щербак І. М. Підготовка майбутніх учителів природничих спеціаль-

ностей до створення еколого-орієнтованого освітнього середовища в загальноосвіт-
ній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Щербак Ірина Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). 
— 100 пр. — [2014-4191 А] УДК 378.011.3-051:57 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

На ступінь кандидата 

5548. Чубукчієва Л. З. Тюрксько-мусульманський жіночий рух у суспільно-
політичному та культурно-просвітницькому житті Російської імперії (кінець ХІХ ст. 
— 1920 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Чубукчієва Лєнара Закірівна ; НАН України, Ін-т українознавства 
ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4595 А] 

 УДК 39:316.346.2-055.2:94](470+571)"18" 

391/395 Народний одяг. Звичаї, традиції. Життя народу 

На ступінь кандидата 

5549. Кичак О. Ю. Сім'я та сімейний побут заробітчан Закарпаття на початку 
ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 
"Етнологія" / Кичак Оксана Юріївна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана 
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Крип'якевича, Ін-т народознавства, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 
2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2014-3528 А] 

 УДК 392.3-057.56(477.87)"20" 

398 Фольклор у вузькому значенні 

На ступінь кандидата 

5550. Пуківський Ю. В. Весняна календарно-побутова обрядовість українців 
історико-етнографічної Волині: загальноетнічні риси і локальна специфіка : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / 
Пуківський Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана 
Крип'якевича [та ін.]. — Львів, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2014-3722 А] УДК 398.332.1(477.8)(=161.2) 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  
Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь кандидата 

5551. Кічура А. В. Сучасний стан функціонування та перспективи розвитку 
природно-заповідного фонду Закарпатської області : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Кічура 
Анастасія Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України", [Укр. НДІ гірн. 
лісівництва ім. П. С. Пастернака Держ. агентства ліс. ресурсів України та НАН 
України]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2014-3530 А] УДК 502.171:630*2](477.87) 

5552. Піціль А. О. Екологічна оцінка поверхневого стоку з міських та 
сільських селитебних територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Піціль Андрій Орестович ; М-во аграр. політики 
та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2014. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2014-4706 А] 

 УДК 504.5:628.3 
5553. Пташник В. В. Екологічно безпечні технології одержання промислових 

водних розчинів з використанням електрохімічної активації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Пташник 
Вадим Вікторович ; Сум. держ. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Суми, 2014. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. — [2014-3720 А] 

 УДК 504.61:621.35 
5554. Рибіна О. І. Організаційно-економічне забезпечення екологічно сталого 

розвитку залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Рибіна Олена Іванівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-4296 А] 

 УДК 502.131.1:656.2 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

5555. Колесник П. О. Застосування матричних задач до проблем стабільної 

гомотопічної теорії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
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[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Колесник Петро Олександрович ; НАН 

України, Ін-т математики. — Київ, 2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). 

— 120 пр. — [2014-3551 А] УДК 512.643:515.142/.143 

5556. Нестерук В. І. Білінійні добутки та точки алгебраїчних многовидів над 

функціональними полями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Нестерук Володимир Іванович ; 

Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Івано-Франківськ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (15 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3666 А] УДК 512.6 

5557. Садовніченко О. В. Дослідження впливу систем підгруп, близьких до 

нормальних, на будову узагальнено розв'язних груп : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Садовніченко 

Олексій Володимирович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 

[Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Івано-Франківськ, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 14 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4116 А] 

 УДК 512.544 

514 Геометрія 

На ступінь доктора 

5558. Аушева Н. М. Геометричне моделювання об'єктів дійсного простору на 

основі ізотропних характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Аушева Наталія Ми-

колаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—35 (48 назв). — 

100 пр. — [2014-3889 А] УДК 514.18 

515.1 Топологія 

На ступінь кандидата 

5559. Вятчанінова О. М. Функції на тривимірному многовиді з межею : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 

"Геометрія та топологія" / Вятчанінова Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2014-4321 А] УДК 515.16/.17 

5560. Карчевська Л. І. Топологічні властивості слабко нормальних монад : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 

"Геометрія та топологія" / Карчевська Леся Ігорівна ; НАН України, Ін-т математики, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3992 А] УДК 515.12 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

5561. Кадець В. М. Простори Банаха з властивістю Даугавета та простори 

Банаха з одиничним числовим індексом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Кадець Володимир Михайлович ; 

НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2014. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (42 назви). — 

100 пр. — [2014-3508 А] УДК 517.982.22 
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На ступінь кандидата 

5562. Василенко Н. А. Фрактальні властивості неперервних ніде не монотон-

них та недиференційовних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Василенко Наталя Анатоліївна ; НАН 

України, Ін-т математики, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3920 А] 

 УДК 517.51 

5563. Іващук Я. Г. Екстремальні та апроксимаційні властивості функцій з 

інтерполяційних класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Іващук Яків Григорович ; НАН України, Ін-т 

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

[2014-3499 А] УДК 517.5 

5564. Калашніков А. В. Сингулярні та ніде не монотонні функції як розв'язки 

систем функціональних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Калашніков Андрій Вячеславович ; НАН 

України, Ін-т математики, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3985 А] 

 УДК 517.51 

5565. Караджов Ю. А. Класифікація форм-інваріантних рівнянь Шрьодінгера : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. 

фізика" / Караджов Юрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 

2014. — 12 с. — Бібліогр.: с. 9—10 (7 назв). — 100 пр. — [2014-3513 А] 

 УДК 517.958 

5566. Радченко Л. Д. Нові зв'язки субгармонічних фукцій та їхніх мір Рісса : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 

аналіз" / Радченко Людмила Дмитрівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. 

температур ім. Б. І. Вєркіна, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3728 А] 

 УДК 517.57 

5567. Самойленко О. О. Достатні умови існування оптимальних керувань для 

деяких класів детермінованих та стохастичних систем диференціальних рівнянь : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Ди-

ференц. рівняння" / Самойленко Олена Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2014. — 15 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4120 А] УДК 517.9 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь доктора 

5568. Шевченко Г. М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових 

процесів у моделях з довгостроковою залежністю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / 

Шевченко Георгій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. 

— 28 с. — Бібліогр.: с. 23—25 (33 назви). — 120 пр. — [2014-3856 А] 

 УДК 519.21 

На ступінь кандидата 

5569. Лівінська Г. В. Перевантажені багатоканальні мережі зі змінною інтен-

сивністю вхідного потоку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
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наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Лівінська Ганна 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3606 А] УДК 519.21 

5570. Островський О. В. Методи розпізнавання на основі моделей Маркова з 

прихованими змінними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Островський 

Олексій Вікторович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-4083 А] 

 УДК 519.217.2 

5571. Сосницький О. Є. Стохастичне моделювання інвестицій на фінансовому 

та страховому ринках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Сосницький Олег 

Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Донец. нац. ун-т]. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3782 А] 

 УДК 519.2 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 

5572. Комяк В. В. Моделі та методи розбиття і трасування для оцінки шляхів 

евакуації у висотних будівлях при проектуванні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 

Комяк Володимир Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. ун-т 

цивіл. захисту України Держ. служби України з надзвичайн. ситуацій]. — Харків, 

2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4006 А]

 УДК 519.6 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

5573. Чикрій Г. Ц. Роль інформованості в ігрових задачах динаміки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи 

інформатики та кібернетики" / Чикрій Грета Цолаківна ; НАН України, Ін-т 

кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2014. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—37 

(67 назв). — 100 пр. — [2014-4178 А] УДК 519.876.5:004.942 

На ступінь кандидата 

5574. Кабаков Д. Ю. Тривимірна математична модель гідродинаміки та 

теплообміну в газорідинному середовищі при обробці сталі в установці ківш-піч : 

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

моделювання та обчислюв. методи" / Кабаков Даніїл Юрійович ; Дніпродзержин. 

держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ (Дніпропетров. обл.), 2014. — 27 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3982 А] 

 УДК 519.876.5 

5575. Колянова Т. В. Математичне моделювання взаємодії імунної системи 

організму з чинниками зовнішнього впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 

Колянова Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2014-3558 А] 

 УДК 519.876:612.062-026.912 
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5576. Кравець Т. В. Побудова в кватерніонних матрицях моделей нелінійної 

динаміки транспортних екіпажів при повороті та переносі у просторі : автореф. дис. 

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

обчислюв. методи" / Кравець Таміла Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 

трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2014. — 28 с. — Бібліогр.: с. 21—23 

(28 назв). — 100 пр. — [2014-4011 А] УДК 519.876.5 

5577. Крамський С. О. Моделі та методи формування проектної команди на 

прикладі екіпажу морського судна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Крамський Сергій 

Олександрович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-3574 А] УДК 519.876:656.121 

5578. Старостіна А. Ю. Моделі і методи управління процесами інтеграції в 

програмах проектно-орієнтованих підприємств міського господарства : автореф. дис. 

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

програмами" / Старостіна Альона Юріївна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бе-

кетова. — Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(27 назв). — 100 пр. — [2014-4139 А] УДК 519.866:334.724.2 

5579. Топилко П. І. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії 

парникових газів при виробництві електро- та теплоенергії в Україні та Польщі : 

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

моделювання та обчислюв. методи" / Топилко Петро Іванович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 

140 пр. — [2014-4152 А] УДК 519.876.5:620.9](477+438) 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

523 Сонячна система 

На ступінь доктора 

5580. Калініченко М. М. Міжпланетні мерехтіння космічних джерел у 

декаметровому діапазоні радіохвиль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Калініченко 

Микола Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастрон. ін-т НАН 

України]. — Харків, 2014. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31. — 100 пр. — 

[2014-3986 А] УДК 523.6:524.354.4 

На ступінь кандидата 

5581. Милостна К. Ю. Радіовипромінювання грозових розрядів в атмосферах 

планет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 

"Астрофізика, радіоастрономія" / Милостна Кристина Юріївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастрон. ін-т НАН України]. — Харків, 2014. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-3636 А] УДК 523.4-77 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 

Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь доктора 

5582. Каблак Н. І. Методи побудови регіональних моделей атмосферної 

затримки для застосування RTK технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Каблак 
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Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Київ, 2014. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (45 назв). — 

100 пр. — [2014-3984 А] УДК 528.3 

На ступінь кандидата 

5583. Колотій А. В. Регресійні моделі прогнозування врожайності озимої 
пшениці на основі супутникових даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Колотій Андрій 
Всеволодович ; Ін-т косм. дослідж. НАН України та Держ. косм. агентства України. 
— Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (21 назва). — 100 пр. — 
[2014-3258 А] УДК 528.8.04:004. 421 

5584. Москаленко А. А. Геоінформаційне картографування для оцінювання 
якісного стану земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія 
та картографія" / Москаленко Антоніна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архітектури, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Каб. Міністрів 
України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2014-4059 А] УДК 528.9:004 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь кандидата 

5585. Ломпей Р. Р. Коваріантні диференціальні тотожності та закони збере-
ження в метричних теоріях гравітації з крученням : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Ломпей Роберт 
Рудольфович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, [Держ. ВНЗ 
"Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 
100 пр. — [2014-4033 А] УДК 530.12/.13 

5586. Феник М. Т. Ультрарелятивістські рухи частки зі спіном у полі Керра : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 
"Теорет. фізика" / Феник Микола Тарасович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т 
приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — 
Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (29 назв). — 100 пр. — [2014-3814 А]
 УДК 530.12 

5587. Челноков В. О. Фазові переходи нескінченного роду в абелевих моделях 
на ґратці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.02 "Теорет. фізика" / Челноков Володимир Олексійович ; НАН України, Ін-т 
теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(13 назв). — 100 пр. — [2014-3278 А] УДК 530.24 

532 Загальні питання механіки рідин. Механіка рідин (гідромеханіка) 

На ступінь кандидата 

5588. Барна О. Б. Удосконалені метод розгорнутого меніска та прилад для 
контролю поверхневих властивостей на межах розділу фаз : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю 
та визначення складу речовин" / Барна Ольга Борисівна ; Івано-Франків. нац. техн. 
ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2014-4206 А] УДК 532.61 
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5589. Бразалук Ю. В. Математичні моделі гідродинамічної взаємодії тіл в 

потоці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 

"Механіка рідини, газу та плазми" / Бразалук Юлія Володимирівна ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—21 (44 назви). — 100 пр. — [2014-3369 А] УДК 532.58 

5590. Горєлова К. В. Гідродинамічні процеси в баках космічних літальних 

апаратів з сітчастими фазороздільниками у змінному полі масових сил : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, 

газу та плазми" / Горєлова Кристина Віталіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2014-3426 А] УДК 532.5:533.69 

5591. Марків Б. Б. Статистичний опис лінійних та нелінійних процесів у 

густих газах та рідинах методом нерівноважного статистичного оператора Зубарєва : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 

"Теорет. фізика" / Марків Богдан Богданович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. 

систем. — Львів, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — 

[2014-4637 А] УДК 532.5:533.7 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь доктора 

5592. Бізюков І. О. Комбіновані ефекти, що впливають на швидкість ерозії 

поверхні при опроміненні іонними пучками середніх енергій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. 

частинок" / Бізюков Іван Олександрович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. 

фіз.-техн. ін-т", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2014. — 33 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 25—29 (41 назва). — 100 пр. — [2014-4528 А] УДК 533.9.01 

5593. Чібісов Д. В. Нестійкості і турбулентність плазми з неоднорідними 

потоками іонів вздовж та поперек магнітного поля : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Чібісов Дмитро 

Васильович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 35—37 (30 назв). — 100 пр. — [2014-3838 А] УДК 533.951 

535 Оптика 

На ступінь доктора 

5594. Кадан В. М. Локалізація світлових імпульсів та носіїв заряду в ма-

теріалах зі стаціонарними та динамічними оптичними неоднорідностями : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. 

фізика" / Кадан Віктор Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2014. — 

32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—28 (36 назв). — 100 пр. — [2014-4240 А] 

 УДК 535.2:621.373.826 

На ступінь кандидата 

5595. Саварин В. І. Методи вимірювання п'єзооптичних коефіцієнтів та 

формування поляризаційних сингулярностей при 2D напружених станах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. 

фізика" / Саварин Вікторія Іванівна ; Ін-т фіз. оптики ім. О. Г. Влоха. — Львів, 2014. 

— 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4580 А]

 УДК 535.5+531.224 
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5596. Смоляк С. С. Електронна будова тетраоксидних структур на основі 

кальцію та 3d-металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Смоляк Світлана Степанівна ; НАН України, 

Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18, 20. — 100 пр. — [2014-3778 А] УДК 535.33/.34:539.216 

5597. Христосенко Р. В. Тонкоплівкові сенсори для аналізу молекулярної 

взаємодії на основі поверхневого плазмонного резонансу та інтерференційної 

колориметрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Христосенко Роман Васильович ; 

НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-4342 А]

 УДК 535.41 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь кандидата 

5598. Антонова А. Р. Теоретичне та експериментальне дослідження процесів в 

газорідинних сонячних колекторах-регенераторах альтернативних холодильних 

систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 

"Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Антонова Альфія Раісівна ; Одес. 

нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2014. — 21с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3332 А] УДК 536.421:62-68 

5599. Гросу Я. Г. Термодинамічні та теплофізичні властивості гетерогенних 

ліофобних систем та їх температурні залежності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенер-

гетика" / Гросу Ярослав Георгійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-3952 А] УДК 536.7 

5600. Мельник А. В. Процеси кипіння в трубі розчинів ізобутану з компре-

сорним мастилом : (експеримент, моделювання) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенер-

гетика" / Мельник Андрій Васильович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-4420 А] 

 УДК 536.24:536.423.1 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

5601. Залізовський А. В. Наддалеке поширення ВЧ радіосигналів та тропо-

сферно-іоносферна взаємодія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" ; 04.00.22 "Геофізика" / Залізовський Андрій 

Владиславович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, 

[Радіоастрон. ін-т НАН України]. — Харків, 2014. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—29 

(43 назви). — 100 пр. — [2014-3975 А] УДК 537.876.23:550.388 

5602. Степаненко Д. І. Колективні моди в сильно анізотропних органічних 

провідниках і нормальних металах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Степаненко Дмитро Іванович ; 

НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2014. — 

32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (42 назви). — 100 пр. — [2014-4316 А] 

 УДК 537.311.3 
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На ступінь кандидата 

5603. Ковалюк Т. Т. Магнітні, кінетичні і оптичні властивості кристалів Hg1-x-

yCdxMeySe (Me: Eu, Gd, Dy) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Ковалюк Тарас 

Тарасович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-4493 А] 

 УДК 537.6:544.2 

5604. Левадний Ю. В. Поширення сантиметрових та міліметрових радіохвиль 

у приводному шарі атмосфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Левадний Юрій Володимирович ; НАН 

України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2014. — 16 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4256 А] 

 УДК 537.876 

5605. Малий Т. С. Випромінювальні рекомбінаційні процеси в широкозонних 

нанокристалах, активованих іонами рідкісноземельних елементів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпро-

відників і діелектриків" / Малий Тарас Сергійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 

— Львів, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (25 назв). — 100 пр. — [2014-4039 А]

 УДК 537.226 

5606. Нагорний А. В. Нейтронні дослідження впливу концентрації ПАР на 

структуру магнітних рідинних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Нагорний 

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

іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4269 А] УДК 537.3 

5607. Трофименко С. В. Іонізаційні втрати енергії, гальмівне та перехідне 

випромінювання ультрарелятивістського електрону, що має нерівноважне поле : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 

"Теорет. фізика" / Трофименко Сергій Валерійович ; НАН України, Нац. наук. центр 

"Харків. фіз.-техн. ін-т". — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2014-3315 А] УДК 537.87 

5608. Харченко Г. О. Спектральні властивості неоднорідних просторово-

періодичних структур в міліметровому діапазоні хвиль : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Харченко Ганна 

Олександрівна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — 

Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4340 А]

 УДК 537.876.4 

5609. Шпотюк Я. О. Ефекти метастабільності у фізичних властивостях 

халькогенідних склуватих напівпровідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / 

Шпотюк Ярослав Олегович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-4187 А] 

 УДК 537.226:621.315.59 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь кандидата 

5610. Баскова О. І. Формування структури алюмінієвих сплавів при пластич-

ній деформації з імпульсним підвантаженням та її вплив на механічні властивості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика 
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металів" / Баскова Олександра Ігорівна ; НАН України, Ін-т металофізики 

ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-3898 А] УДК 538.911:539.37/.38 
5611. Бернік І. Б. Вплив домішок та зовнішніх полів на спектральні власти-

вості напівпровідникових сферичних наноструктур : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Бернік Інна 
Богданівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2014-3349 А] УДК 538.95 

5612. Деревянчук О. В. Оптична бістабільність масивних і квазідвовимірних 
кристалічних структур в екситонній області частот : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Деревянчук 
Олександр Володимирович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-3455 А] 

 УДК 538.958 
5613. Іващенко М. М. Структурні, оптичні та електрофізичні властивості 

плівок CdSe та ZnSe і гетеропереходів на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / 
Іващенко Максим Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (21 назва). — 100 пр. — [2014-3979 А] 

 УДК 538.975 
5614. Леонов В. О. Кінетика формування струму в молекулярному фотодіоді : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 
"Теорет. фізика" / Леонов Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т теорет. 
фізики ім. М. М. Боголюбова. — Київ, 2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(11 назв). — 100 пр. — [2014-3265 А] УДК 538.935:539.2 

5615. Ніколаєнко С. О. Теорія релаксаційних процесів у системах частинок, 
що взаємодіють із гідродинамічними середовищами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Ніколаєнко Сергій 
Олександрович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Харків, 
2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3303 А] 

 УДК 538.9 
5616. Огонь Н. А. Кристалічна структура, термічне розширення та фазові 

перетворення функціональних матеріалів на основі алюмінатів неодиму та самарію : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Огонь Наталія Анатоліївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2014-3679 А] УДК 538.9 

5617. Філоненко Н. Ю. Фазовий склад і термодинамічні функції фаз у 
бористих сплавах на основі заліза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Філоненко Наталія Юріївна ; 
НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. 
М-ва охорони здоров'я України"]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3274 А] УДК 538.9:536.7 

5618. Фролов В. О. Температурні особливості електрофізичних властивостей 
Sn, металооксидних керамік YBaCuO, BiSrPbCaCuO та їх границь розділу з Au, Ag, 
In, Pb : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 
"Фізика твердого тіла" / Фролов Валерій Олексійович ; НАН України, Ін-т 
електрофізики і радіац. технологій, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — 
Харків, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2014-3275 А]
 УДК 538.9 
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5619. Хоткевич-Саніна Н. В. Провідність точкових тунельних контактів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Хоткевич-Саніна Наталя Володимирівна ; НАН України, Фіз.-техн. 

ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4469 А] УДК 538.9 
5620. Шпорта О. А. Оптичні, магнітні та магнітооптичні властивості напівпро-

відникових наночастинок різної форми, отриманих хімічними методами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика 

напівпровідників і діелектриків" / Шпорта Олександра Анатоліївна ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2014-4719 А] УДК 538.95:621.315.59-022.513.2 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь доктора 

5621. Боровик О. О. Електронне збудження субвалентних оболонок атомів 
лужних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

спец. 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Боровик Олександр Олександрович ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т", [Ін-т електрон. фізики НАН України]. — Ужгород, 2014. — 

35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32. — 100 пр. — [2014-3283 А] 
 УДК 539.186 

На ступінь кандидата 

5622. Аушев Є. В. Адронні струмені у непружних ep-взаємодіях на детекторі 

ZEUS : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 

"Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Аушев Єгор Володимирович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. 

— Харків, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (12 назв). — 100 пр. — 
[2014-3335 А] УДК 539.171 

5623. Бояринцев А. Ю. Процеси пластичної деформації великогабаритних 

кристалів NaI(TI) при створенні пластин сцинтиляційних детекторів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [ спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
Бояринцев Андрій Юрійович ; НАН України, Ін-т монокристалів, [Ін-т сцинтиляц. 

матеріалів]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 

— [2014-3917 А] УДК 539.1 

5624. Кириллін І. В. Механізми відхилення пучків високоенергетичних 
заряджених частинок зігнутими кристалами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Кириллін Ігор Володи-

мирович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Харків, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16. — 100 пр. — [2014-3292 А] УДК 539.12 

5625. Савенко В. С. Фізичні властивості рідинних систем на основі лапоніту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 

"Теплофізика та молекуляр. фізика" / Савенко Володимир Сергійович ; Київ. нац. ун-

т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 

— [2014-4655 А] УДК 539.171+539.26 
5626. Степаненко Ю. М. Ядерні реакції 

7
Li (

18
O, X) з виходом нестабільних 

ядер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 

"Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Степаненко Юрій Миколайо-

вич ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3787 А] УДК 539.171/.172 
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539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

5627. Грицина О. Р. Термомеханіка неферомагнітних діелектричних тіл з ураху-
ванням локального зміщення маси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Грицина Ольга 
Романівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Під-
стригача. — Львів, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (65 назв). — 100 пр. — 
[2014-3436 А] УДК 539.3 

5628. Зеленяк В. М. Двовимірні математичні моделі та методи розрахунку 
термопружних полів для кусково-однорідних тіл з тріщинами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Зеленяк Володимир Михайлович ; НАН України, Ін-т приклад. 
проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, [Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка"]. — Львів, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—37 (31 назва). — 100 пр. — 
[2014-4621 А] УДК 539.3 

5629. Пукач П. Я. Методи аналізу динамічних процесів у нелінійних неавто-
номних механічних системах різної структури : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Пукач 
Петро Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (40 назв). — 100 пр. — [2014-4104 А] УДК 539.3 

5630. Пуха В. Є. Синтез, структура, властивості плівок, осаджених з іонних та 
молекулярних потоків С60 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Пуха Володимир Єгорович ; НАН 
України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т"]. — Харків, 2014. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29. — 100 пр. — 
[2014-3723 А] УДК 539.216:538.97 

5631. Шиванюк В. М. Фізичні основи розробки водневостійких сплавів на 
основі заліза з ГЦК структурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Шиванюк Владислав Миколайович ; 
НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 35—38. — 100 пр. — [2014-4680 А] УДК 539.56 

На ступінь кандидата 

5632. Березін В. Б. Вплив ударно-коливального навантаження на кінетику 
поля деформацій та механічні властивості металів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Березін 
Валентин Борисович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України]. — Тернопіль, 2014. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3346 А] 

 УДК 539.381 
5633. Коломієць В. М. Структура, електро- та магніторезистивні властивості 

багатошарових плівкових структур на основі феромагнітних металів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Коломієць Володимир Миколайович ; Сум. держ. ун-т, [Сум. держ. пед. ун-т 
ім. А. С. Макаренка]. — Суми, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2014-4003 А] УДК 539.216:544.03 

5634. Легченкова І. В. Кінетика насичення фулериту C60 газами H2, Ne, Ar. 
Структурні і термодинамічні характеристики цих насичених систем : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
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тіла" / Легченкова Ірина Валеріївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур 
ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2014-4630 А] УДК 539.3 

5635. Уколов О. І. Утворення дефектів та низькорозмірних атомних структур у 
приповерхневих шарах германію під час деформації в інтервалі температур 300—600 К : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Уколов Олексій Іванович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Донбас. держ. пед. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(23 назви). — 100 пр. — [2014-4157 А] УДК 539.4.019.3:546.289 

5636. Фесенко Г. О. Просторові мішані задачі теорії пружності для півнескін-
ченного шару : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Фесенко Ганна Олександрівна ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 
(12 назв). — 100 пр. — [2014-4160 А] УДК 539.31 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

На ступінь кандидата 

5637. Огар М. О. Синтез полімерних біологічно сумісних наношарів на по-
верхні амінованого скла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Огар Марія Олександрівна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2014-4273 А] 

 УДК 54.057:66.095.261/.262 

543 Аналітична хімія 

На ступінь доктора 

5638. Куліков А. Ю. Одночасне кількісне визначення гідрофобних та гідро-
фільних сполук методом міцелярної рідинної хроматографії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Куліков 
Артем Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. — Київ, 2014. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (54 назви). — 100 пр. — [2014-3583 А] 

 УДК 543.544.5.068.7 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

5639. Першина К. Д. Гетерогенні редокс-взаємодії у водних суспензіях при-
родних алюмосилікатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : 
[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Першина Катерина Дмитрівна ; НАН України, Ін-т заг. 
та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. 
— Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42. — 100 пр. — [2014-4455 А]
 УДК 544.27 

На ступінь кандидата 

5640. Бражник Д. В. Хімія поверхні та каталітичні властивості активованого 
вугілля КАУ, модифікованого оксидами V, Mn, Co, Fe та Mo : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Бражник 
Дмитро Вікторович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, [Ін-т сорбції 
та проблем ендоекології]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2014-3368 А] УДК 544.722.2+544.47]-035.68 
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5641. Дмитренко Ю. О. Колоїдно-хімічні закономірності сорбції фторид-іонів 

сапонітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.11 

"Колоїд. хімія" / Дмитренко Юлія Олександрівна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та 

хімії води ім. А. В. Думанського. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3460 А] 

 УДК 544.726:661.183.1 

5642. Краснокутський Є. В. Закономірності кінетичних і масообмінних про-

цесів конверсії газових викидів у каталітичному нейтралізаторі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. 

технології" / Краснокутський Євген Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(20 назв). — 150 пр. — [2014-4014 А] УДК 544.4:66.021.3 

5643. Яновська Г. О. Фізико-хімічні особливості формування кальцій фосфат-

них покриттів на титанових та магнієвих модельних імплантатах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Яновська Ганна 

Олександрівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, [Ін-т приклад. 

фізики]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-3877 А] УДК 544.03:661.635.41 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

5644. Величко О. В. Синтез та дослідження координаційних сполук Re(III) з 

похідними адамантанкарбонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Величко Олена Валеріївна ; 

Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4213 А] 

 УДК 546.719-386 

5645. Ощаповський І. В. Взаємодія цинку з р-елементами IV групи (Sn, Pb) та 

рідкісноземельними металами (La, Tb) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Ощаповський Ігор Валенти-

нович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-3688 А] 

 УДК 546.47 

5646. Сіора І. В. Вплив гідрофобізації та модифікування нанокремнеземів 

білками і сахаридами на біосумісність композитів на їх основі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / 

Сіора Ірина Вікторівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (28 назв). — 100 пр. — [2014-3768 А]

 УДК 546.284 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

5647. Матійчук В. С. Арил- і бензилзаміщені гетероцикли на основі реагентів, 

одержаних з використанням арендіазонієвих солей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Матійчук Василь 

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

Львів, 2014. — 44 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 30—41. — 100 пр. — [2014-4164 А] 

 УДК 547.7/.8:543.632.564 
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На ступінь кандидата 

5648. Єрмолаєв С. А. Синтез та гетероциклізація циклічних 4-ціанобута-1,3-диє-
нолятів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 
"Органіч. хімія" / Єрмолаєв Сергій Андрійович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т 
ім. О. В. Богатського НАН України, [Держ. наук. установа "Наук.-технол. комплекс 
"Ін-т монокристалів"]. — Одеса, 2014. — 19 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2014-3474 А] УДК 547.49+547.824 

5649. Кулик О. Г. Функціоналізація дигідропохідних піримідин-2(1Н)-ону та 
[1,2,4]триазоло[1,5-а]піримідину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Кулик Олеся Геннадіївна ; НАН України, 
Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Одеса, 
2014. — 19 с. : табл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3582 А]
 УДК 547.853 

5650. Проданов М. Ф. Нові мезогеноподібні фосфонові кислоти для стабіліза-
ції колоїдів наночастинок типу A

II
B

VI
 та оксидів металів підгрупи заліза в рідких 

кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 
"Органіч. хімія" / Проданов Максим Федорович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т 
ім. О. В. Богатського, [ДНУ "НТК "Ін-т монокристалів"]. — Одеса, 2014. — 19 с. : іл., 
табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3716 А] 

 УДК 547:661.872'022 

548 Кристалографія 

На ступінь кандидата 

5651. Калініченко Д. В. Еволюція структури та фізичних властивостей 
кремнію, стимульована магнітним полем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Калініченко Дмитро 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2014-4624 А] 

 УДК 548.4:539.3 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь доктора 

5652. Вовк О. О. Управління напружено-деформованим станом підроблюва-
ного масиву для підвищення стійкості природних і інженерних об'єктів при 
сейсмодинамічних навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Вовк Оксана Олексіївна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—35 (38 назв). — 100 пр. — [2014-3398 А] УДК 550.347:622.28 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  
Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.2/.3 Геодинаміка 

На ступінь доктора 

5653. Багрій І. Д. Розробка геолого-структурно-термо-атмогеохімічної техно-
логії прогнозування пошуків корисних копалин та оцінки геоекологічного стану 
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довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.01 
"Заг. та регіон. геологія" / Багрій Ігор Дмитрович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — 
Київ, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—38 (58 назв). — 100 пр. — [2014-3245 А]
 УДК 551.2/.4:622.06 

На ступінь кандидата 

5654. Свівальнєва Т. В. Геологія та рудоносність Злобицького розсипного 

родовища ільменіту : (Укр. щит) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 

наук : спец. 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / Свівальнєва Тетяна Вячеславівна ; 

НАН України, Ін-т геол. наук. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

20 (30 назв). — 100 пр. — [2014-3757 А] 

 УДК 551.26:553.494](477.42) 

551.46 Океанологія. Підводна топографія. Дно океану 

На ступінь кандидата 

5655. Орехова Н. О. Розподіл і потоки кисню і сірководню на межі з донними 

відкладеннями Чорного моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.08 "Океанологія" / Орехова Наталя Олександрівна ; НАН Ук-

раїни, Мор. гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(31 назва). — 100 пр. — [2014-4275 А] 

 УДК 551.465(262.5) 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь кандидата 

5656. Маковський Р. В. Засади залучення до складу шихт для коксування 

різновідновленого вугілля та його сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. мате-

ріалів" / Маковський Руслан Васильович ; Держ. підприємство "Укр. держ. н.-д. 

вуглехім. ін-т". — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2014-4037 А] УДК 552.574 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

На ступінь кандидата 

5657. Бондар Ю. О. Комплексна оцінка геологічних пам'яток природи на 

прикладі об'єктів Криворіжжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 

наук : [спец.] 04.00.19 "Екон. геологія" / Бондар Юлія Олегівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-3364 А] УДК 553.04(477.63) 

553.6 Родовища різних неорганічних (неметалічних)  

мінералів і земель 

На ступінь кандидата 

5658. Кузьманенко Г. О. Первинні каоліни північно-західної частини Україн-

ського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

спец. 04.00.01"Заг. та регіон. геологія" / Кузьманенко Галина Олексіївна ; НАН 

України, Ін-т геол. наук. — Київ, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). 

— 100 пр. — [2014-3581 А] УДК 553.612(477) 
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553.9 Родовища вуглецевих порід. Родовища вуглеводнів 

На ступінь кандидата 

5659. Лижаченко Н. М. Геолого-економічні аспекти графітовидобування в 

Україні на прикладі Завалівського родовища : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.19 "Екон. геологія" / Лижаченко Наталія 

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

— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3602 А] 

 УДК 553.91:622.2](477) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

5660. Бундук Ю. М. Оптимізація біотехнологічних етапів клонального мікро-

розмноження форм айви довгастої (Cydonia oblonga Mill.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Бундук Юлія Ми-
хайлівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-

раїни, [Ін-т захисту рослин НААН України]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3918 А] УДК 57.085.2:634.14 

5661. Сидоренко О. С. Морфофункціональні характеристики первинної куль-
тури клітин наднирників новонароджених поросят після кріоконсервування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / 

Сидоренко Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріоме-

дицини. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
100 пр. — [2014-3762 А] УДК 57.043:611.45.068 

573 Загальна й теоретична біологія 

На ступінь кандидата 

5662. Борисюк А. Л. Визначення параметрів кінетичних моделей іонних 

каналів з макроскопічних синаптичних струмів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Борисюк Анна Леонідівна ; 

НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2014-3916 А] УДК 573.2 

5663. Горайчук І. В. Створення системи молекулярно-генетичного контролю 
пестивірусної контамінації об'єктів біотехнологічного призначення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Горайчук 

Ірина Василівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна, [Нац. наук. центр 

"Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини" НААН України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3945 А] 
 УДК 573.6:[578.2:578.833.3 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

5664. Лобков В. О. Внутрішньопопуляційна регуляція чисельності ссавців на 
прикладі крапчастого ховрашка (Spermophilus suslicus Güld.) та інших видів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 

Лобков Володимир Олексійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2014. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (48 назв). — 100 пр. — [2014-4260 А] 

 УДК 574.3:599.322.2 
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На ступінь кандидата 

5665. Барбухо О. В. Екотоксикологічна оцінка впливу гліфосату (препарат 

"Раундап") на риб та їхні мікробоценози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Барбухо Олена Володимирівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3896 А] УДК 574.64:597.551.2 

5666. Делі О. Ф. Аранеокомплекси екосистем різної трансформації північно-

західного Причорномор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Делі Ольга Федорівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-3958 А] УДК 574:595.44](210.5-15:262.5) 

5667. Задира С. В. Вплив антропогенного забруднення довкілля важкими 

металами на природні популяції мишоподібних гризунів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Задира Світлана 

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

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2014-3484 А] 

 УДК 574.24.042 

5668. Копий В. Г. Сообщества макрозообентоса песчаной псевдолиторали у 

черноморских берегов Крыма : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 

[спец.] 03.02.10 [то есть 03.00.17] "Гидробиология" / Копий Вера Георгиевна ; Ин-т 

биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. — Севастополь, 2014. — 23 с. : ил., 

табл. — Библиогр.: с. 19—21 (16 назв.). — 130 экз. — [2014-4695 А] 

 УДК 574.587(210.5:477.75) 

5669. Кошелев О. В. Солоностна толерантність деяких галофільних безхребет-

них тимчасових водойм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кошелев Олександр Вікторович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського НАН України]. — Одеса, 

2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 150 пр. — [2014-4010 А]

 УДК 574.2:574.64 

5670. Охріменко О. В. Використання білого товстолоба (Hypophthalmichthys 

molitrix (Val.) для забезпечення екологічної рівноваги у водоймах-охолоджувачах 

АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 

"Екологія" / Охріменко Олеся Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-4278 А] УДК 574.62:597.55 

5671. Сибирцова Е. Н. Роль планктонного сообщества в формировании акусти-

ческого поля верхнего продуктивного слоя морей Средиземноморского бассейна : 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : [спец.] 03.02.10 "Гидро-

биология" / Сибирцова Елена Николаевна ; Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ко-

валевского. — Севастополь, 2014. — 24 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 19—21 (18 назв.). 

— 100 экз. — [2014-4582 А] УДК 574.583:551.463.2](262+262.5) 

5672. Шоляк К. В. Детоксикація сполук хрому сульфатвідновлювальними 

бактеріями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.16 "Екологія" / Шоляк Катерина Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2014-4354 А]

 УДК 574.63:546.76-3]:579.266 
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575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь кандидата 

5673. Обухова О. А. Розподіл поліморфізмів VDR-гена в українського насе-
лення та пошук їх зв'язку із розвитком атеротромботичного інсульту : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Обухова 
Ольга Анатоліївна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. 
мед. наук України", [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—16 (24 назви). — 100 пр. — [2014-3676 А] УДК 575.113:616.831-005.1 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь кандидата 

5674. Котлярова А.-М. Б. Ca
2+

-транспортувальні системи секреторних клітин 
зовнішньоорбітальної сльозової залози щура : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Котлярова 
Анна-Малгожата Борисівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (26 назв). — 100 пр. — [2014-3295 А] 

 УДК 576.342:577.352.4 

577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь доктора 

5675. Блашків Т. В. Регуляція репродуктивної функції: роль оксиду азоту в 
забезпеченні овуляції й імплантації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Блашків Тарас 
Вірославович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 
44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41. — 100 пр. — [2014-3355 А] 

 УДК 577.353+616-092.4 
5676. Калінін І. В. Біохімічні механізми знешкодження важких металів у 

тканинах щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 
03.00.04 "Біохімія" / Калінін Ігор Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (46 назв). — 100 пр. — 
[2014-4241 А] УДК 577.128:546.4]:599.323.41 

На ступінь кандидата 

5677. Вісловух А. А. Регуляторна роль нетрансльованих ділянок мРНК евка-
ріотного фактора елонгації трансляції 1А : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец. ] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Вісловух Андрій Анд-
рійович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — Київ, 2014. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3924 А] 

 УДК 577.12 
5678. Гуменюк В. П. Вплив холестеролу на злиття гомо- та гетеротипних 

мембран нервових терміналей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гуменюк Віталій Петрович ; НАН України, Ін-т 
біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2014-3441 А] УДК 577.164.1:576.343 

5679. Жолобко О. Ю. Синтез гідрогелів та полімерних частинок на основі 

хітозану та реакційноздатних олігомерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Жолобко Оксана 
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Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2014-3476 А] 

 УДК 577.114.4:54-148 

5680. Малюкіна М. Ю. Чутливість трансмембранних потенціалів ізольованих 

гепатоцитів до агонист-залежної регуляції на різних стадіях кріоконсервування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріо-

біологія" / Малюкіна Маргарита Юріївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і 

кріомедицини, [Наук.-технол. комплекс "Ін-т монокристалів"]. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3621 А] 

 УДК 577.336:57.086.13 

5681. Новохацька О. В. Характеристика адаптерного білка інтерсектину 2 лю-

дини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 

"Молекуляр. біологія" / Новохацька Ольга Василівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. 

біології та генетики. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-3675 А] УДК 577.2 

5682. Скороход О. М. Характеристика взаємодії кіназ рибосомного білка S6 

(S6K1 та S6K2) з адаптерним білком TDRD7 : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Скороход Олек-

сандр Миколайович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — Київ, 

2014. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4438 А] 

 УДК 577.2 

5683. Степанов С. С. Шляхи асиміляції С1-2 одноатомних спиртів клітинами 

Chlamydomonas reinhardtii : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Степанов Сергій Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України]. — Київ, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3788 А]

 УДК 577.344:576.341 

5684. Тинкевич Ю. О. Організація та еволюція 5S pДНК представників роду 

Rosa L. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 

"Молекуляр. генетика" / Тинкевич Юрій Олегович ; НАН України, Держ. установа 

"Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-3799 А] УДК 577.212:582.734 

5685. Шестеренко Є. А. Іммобілізація мікросом печінки свині на полімерних 

носіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 

"Біотехнологія" / Шестеренко Євгенія Аркадіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України]. — Одеса, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2014-4351 А] 

 УДК 577.12:591.436 

579 Мікробіологія 

На ступінь доктора 

5686. Курченко І. М. Біорізноманітність та еколого-фізіологічні особливості 

ендофітних мікроміцетів рослин сфагнових боліт Полісся України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Курченко 

Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. 

Заболотного. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (34 назви). — 

120 пр. — [2014-3591 А] УДК 579: [582.28+582.323](477.41/.42) 
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На ступінь кандидата 

5687. Антушева Т. І. Біологічні властивості штамів Corynebacterium diphtheriae та 
оцінка повноти детоксикації екзотоксину при застосуванні фізичних чинників : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікро-
біологія" / Антушева Тетяна Іванівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного, [Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. 
Мечникова"]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (26 назв). — 
100 пр. — [2014-3333 А] УДК 579.871:579.22 

5688. Басюл О. В. Біотехнологія ферментування плодових тіл гливи звичайної 
лактобактеріями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.20 "Біотехнологія" / Басюл Олена Владленівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2014-3899 А] УДК 579.67 

5689. Мокрозуб В. В. Ефективність застосування штамів лакто- та біфідобак-
терій з препаратами цитокінів при експериментальній стафілококовій інфекції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 
"Мікробіологія" / Мокрозуб Вікторія Вікторівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-3648 А] УДК 579.61 

5690. Мухліс Абедалабас Ісмаїл. Біосинтез рамноліпідів Pseudomonas aeruginosa 
за впливу екзогенних аутоіндукторів міжклітинної кооперації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Мухліс 
Абедалабас Ісмаїл ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2014. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4424 А] 

 УДК 579.222:579.262 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

5691. Горєлов О. М. Еколого-морфологічні основи концепції фітогенного 
поля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 
"Ботаніка" / Горєлов Олександр Михайлович ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. 
М. Гришка. — Київ, 2014. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 
(46 назв). — 100 пр. — [2014-3947 А] УДК 581.52 

5692. Данилик І. М. Родина Cyperaceae Juss. флори України: систематика, 
фітогеографія, еколого-морфологічна диференціація та охорона : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Данилик Іван 
Миколайович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Ін-т екології 
Карпат]. — Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—42. — 100 пр. — 
[2014-3449 А] УДК 582.542.12:574.3](477) 

На ступінь кандидата 

5693. Адаменко С. А. Pinus nigra Arn. у Правобережному Лісостепу України : 
(сезон. ріст і розвиток, аутекологія, успішність інтродукції, декоративність) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. 
культури та фітомеліорація" / Адаменко Світлана Анатоліївна ; Каб. 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. 16 —18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-3881 А]
 УДК 582.475:630*1](477.4) 

5694. Бойко Н. С. Рід тис (Taxus L.) в Правобережному Лісостепу України: 

інтродукція, біолого-екологічні особливості, використання : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Бойко Наталія 

Сергіївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Держ. дендрол. парк 

"Олександрія"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 

100 пр. — [2014-4376 А] УДК 582.475.084:581.52](292.485:477.4) 

5695. Власюк М. М. Фенотипічна різноманітність Chlamydomonas-подібних 

водоростей у нерухомому стані та її зв'язок з системою фітомонад : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Власюк Марія 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-3841 А] УДК 582.26/.27:581.1 

5696. Дениско І. Л. Біолого-екологічні особливості, інтродукція, перспективи 

використання троянд групи патіо у Правобережному Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [ спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 

Дениско Ірина Леонідівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Нац. 

дендропарк "Софіївка"]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-3454 А] УДК 582.734.4:581.54 

5697. Колодяженська Т. І. Мезофанерофіти роду Juniperus L. у Лісостепу 

України: біологічні особливості, інтродукція : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Колодяженська Тамара 

Іванівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — Київ, 2014. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 120 пр. — [2014-4002 А] 

 УДК 582.477:581.14](477) 

5698. Логвиненко І. П. Рідкісні та зникаючі види флори Волинської височи-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Бо-

таніка" / Логвиненко Ірина Павлівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гриш-

ка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4261 А] УДК 581.57(477.8) 

5699. Мосякін А. С. Судинні рослини природної флори України, інвазійні у 

Північній Америці: еколого-географічний аналіз та моделювання потенційних ареалів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 

Мосякін Андрій Сергійович ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Ін-т 

ботаніки ім. М. Г. Холодного]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

[2014-3656 А] УДК 582.35/.99(477):581.524.2(7) 

5700. Нестерова Н. Г. Фізіологічні аспекти посухостійкості деревних рослин в 

умовах Київського мегаполіса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Нестерова Наталія Георгіївна ; Каб. 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4068 А]

 УДК 581.1:582.091](477-25) 

5701. Федак В. В. Фізіологічні особливості накопичення жирних кислот у 

рослинах кукурудзи за впливу регулятора росту та удобрення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Федак 

Василь Васильович ; Уман. нац. ун-т садівництва, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону 

Нац. акад. аграр. наук України]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-3806 А] УДК 581.1:633.15:631.8 

5702. Хань Бін. Морфогенез та вміст вуглеводів і різних форм азоту у 

ізогенних за генами VRN ліній пшениці (Triticum aestivum L.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Хань 
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Бін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 

Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 120 пр. — 

[2014-3276 А] УДК 581.1:633.11 

59 Зоологія 

На ступінь доктора 

5703. Крамаренко С. С. Формування патернів просторово-часової мінливості 

наземних молюсків: мультимасштабний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Крамаренко Сергій Сергійович ; 

НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Миколаїв. нац. аграр. ун-т М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—38 (53 назви). — 120 пр. — [2014-4013 А] 

 УДК 594.382 

5704. Морозов-Леонов С. Ю. Гібридизація амфібій: структура популяцій, 

еволюційні наслідки, статус гібридних біотипів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Морозов-Леонов Святослав 

Юрійович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2014. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (29 назв). — 100 пр. — [2014-3652 А] 

 УДК 597.6:575.222.7 

На ступінь кандидата 

5705. Кілочицька Н. П. Угруповання кровосисних комарів (Diptera, Culicidae) 

в урбоекосистемі Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кілочицька Наталія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-3995 А] 

 УДК 591.543.4:595.771](477-25) 

5706. Лямина Н. В. Динамика параметров поля биолюминесценции в Чёрном 

море и их сопряжённость с факторами среды : автореф. дис. на соиск. науч. степ. 

канд. биол. наук : [спец.] 03.02.10 "Гидробиология" / Лямина Наталья Викторовна ; 

Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. — Севастополь, 2014. — 26 с. : 

ил., табл. — Библиогр.: с. 20—24 (36 назв). — 100 экз. — [2014-4633 А] 

 УДК 591.148(262.5) 

5707. Сінгаєвський Є. М. Павуки (Arachnida, Aranei) Середнього При-

дніпров'я України: фауна та екологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [ спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Сінгаєвський Євген Миколайович ; НАН 

України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 

— Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 120 пр. — 

[2014-4127 А] УДК 595.44(477)(282.247.32-192.2) 

5708. Струс Ю. М. Біотопний розподіл, гніздування, міграції та охорона 

куликів (Charadrii) на північному заході Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Струс Юрій Михайлович ; 

НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 

— Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-3791 А] УДК 598.243.3:591.5(477-15-17) 
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6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь кандидата 

5709. Ігнатенко С. В. Розробка технології періодичного культивування 

Rhodococcus erythropolis ЕК-1 — продуцента поверхнево-активних речовин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 

"Біотехнологія" / Ігнатенко Сергій Вікторович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 

2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (24 назви). — 100 пр. — [2014-4237 А]

 УДК 602.4:661.185 

5710. Стойко В. І. Розроблення технології інулінази грибного походження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 

"Біотехнологія" / Стойко Вікторія Іштванівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т 

мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України]. — Київ, 2014. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 150 пр. — [2014-4318 А] 

 УДК 602.4:577.15 

5711. Щурська К. О. Обґрунтування параметрів біотехнологічного процесу 

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

03.00.20 "Біотехнологія" / Щурська Катерина Олександрівна ; Каб. Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 

(30 назв). — 100 пр. — [2014-4479 А] УДК 602.4 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

5712. Шевчук Ю. Г. Параметри ліквороутримуючих структур головного мозку 

юнаків і дівчат у нормі та при синдромі повторних пароксизмальних станів : 

(комп'ютер.-томогр. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Шевчук Юрій Григорович ; 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. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 31—36 

(40 назв). — 100 пр. — [2014-3859 А] 

 УДК 611.81-055.15/.25:616-073.756.8 

5713. Шкробот Л. В. Закономірності ремоделювання кровоносних судин 

органів черевної порожнини за умов тонкокишкової непрохідності та її хірургічної 

корекції : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Шкробот Леонід Володимирович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-

ського МОЗ України". — Тернопіль, 2014. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 

(28 назв). — 120 пр. — [2014-4475 А] 

 УДК 611.2.018:611.34]:616.341-007.272-089-092 

На ступінь кандидата 

5714. Бережна М. О. Нейроно-гліально-капілярні взаємовідношення верхньої 

лобової звивини головного мозку людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. мед. наук : [спец. ] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Бережна Марія 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3902 А]

 УДК 611.813.018.83 

5715. Бешуля О. О. Кількісна анатомія внутрішньоорганного артеріального 

русла нирки людини : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Бешуля Ольга 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Донец. нац. 

мед. ун-т ім. М. Горького]. — Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). 

— 100 пр. — [2014-3351 А] 

 УДК 611.13:611.61 

5716. Гевка О. І. Морфо-функціональні зміни сідничого нерва, його рухового 

та чутливого центрів під впливом паклітакселу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Гевка 

Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). 

— 100 пр. — [2014-3418 А] УДК 611.835:616.833-009.7 

5717. Устенко Р. Л. Стереоморфологічна організація залозистих компонентів 

передміхурової залози людини та їх кровоносного мікроциркуляторного русла : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Устенко Роман Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4335 А]

 УДК 611.637:612.135 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь кандидата 

5718. Вірченко О. В. Стрес-протективні властивості пробіотичних штамів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 

людини і тварин" / Вірченко Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 

100 пр. — [2014-3393 А] УДК 612.3.064 

5719. Заєць Т. А. Механізми впливу кріоконсервованих фетальних нервових 

клітин на функціональний стан печінки у ранній період краніоскелетної травми : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Заєць Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 

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

2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3486 А]

 УДК 612.35:616-092.4/.6 

5720. Зінов'єва О. Г. Електрофізіологічний аналіз активності рефлекторних 

дуг спинного мозку в умовах експериментального цукрового діабету : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / 

Зінов'єва Олена Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького, [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони 

здоров'я України"]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-4690 А] 

 УДК 612.83:616.379-008.64-092.9 
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5721. Ковальова О. В. Вплив модульованого електричного струму на 

функціональний стан організму людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Ковальова 

Олександра Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. ВНЗ 

"Запоріз. нац. ун-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-3544 А] 

 УДК 612.062:621.3.014 

5722. Левицька У. С. Вплив морфофункціонального стану щитоподібної 

залози на динаміку структури і мінерального складу кісткової тканини осіб 

Прикарпатського регіону у віковому аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Левицька Уляна 

Стефанівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-4700 А] 

 УДК 612.44:611.018.4 

5723. Павлович О. С. Електроенцефалографічні кореляти сприйняття й 

відтворення ритмічних звукових стимулів у осіб із різним профілем асиметрії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [ спец.] 03.00.13 "Фізіологія 

людини і тварин" / Павлович Ольга Сергіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3305 А] 

 УДК 612.825.55:616-073.7 

613.9 Здоров'я та гігієна в етнічному, віковому  

і статевому аспектах 

На ступінь кандидата 

5724. Межибецька І. В. Гігієнічні основи збереження здоров'я учнів 

професійно-технічних навчальних закладів сфери послуг : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Межибецька Інна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т, [Держ. установа "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків Нац. акад. мед. наук 

України"]. — Харків, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. 

— [2014-3629 А] УДК 613.96:377.36 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

5725. Кірєєв О. О. Гелеутворюючі вогнегасні і вогнезахисні засоби підвищеної 

ефективності стосовно пожеж класу А : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Кірєєв Олександр Олександрович ; 

Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. — 

Харків, 2014. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (53 назви). — 

100 пр. — [2014-3996 А] УДК 614.845 

5726. Мусоєв С. М. Теоретичні, судово-фармацевтичні та організаційно-

правові основи вдосконалення державного контролю за обігом наркотичних засобів 

в Республіці Таджикистан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. 

наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / 
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Мусоєв Сафол Мірахмадович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, 

[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2014. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—41 (65 назв). — 100 пр. — [2014-4062 А] 

 УДК 614.27:615.212.7](575.3) 

На ступінь кандидата 

5727. Журбинський Д. А. Флегматизування газових горючих середовищ 

сумішами вогнегасних аерозолів та газових вогнегасних речовин : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / 

Журбинський Дмитро Анатолійович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, 

Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, [Нац. ун-т цивіл. захисту України ДСНС 

України]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. 

— [2014-3479 А] УДК 614.844/.845 

5728. Крушельницька Н. В. Вплив санітарної обробки доїльного устатку-

вання на бактеріальні біоплівки при отриманні молока сирого : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. 

санітарія" / Крушельницька Наталія Володимирівна ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, [Держ. н.-д. контрол. ін-т вет. 

препаратів та корм. добавок]. — Суми, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-4555 А] 

 УДК 614.3:637.11 

5729. Шаповалов О. В. Обґрунтування параметрів автономного джерела для 

резервування електроживлення системи внутрішнього протипожежного водопоста-

чання закладів відпочинку та туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Шаповалов Олег Валерійович ; Держ. 

служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. 

— Львів, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-3851 А] УДК 614.846.4:621.311.61 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

5730. Коваленко С. М. Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу 

та технології комбінованих лікарських препаратів на основі сульфурорганічних 

кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец. ] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Коваленко 

Світлана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — 

Харків, 2014. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (43 назви). — 100 пр. — 

[2014-3999 А] УДК 615.014.2.07 

На ступінь кандидата 

5731. Коротун О. П. Гігієнічна оцінка комбінованого шкідливого впливу 

імідаклоприду, диметоату та нітрату натрію на щурів з різним типом ацетилювання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Коротун Олена Павлівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 

екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України", [Буковин. держ. мед. ун-т, МОЗ 

України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2014-4495 А] УДК 615.036:616-092.9 
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615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

5732. Бабінцева Л. Ю. Теоретико-методологічне обґрунтування інформацій-

ного моніторингу фармацевтичного ринку в системі охорони здоров'я : автореф. дис. 

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

інформатика і кібернетика" / Бабінцева Лариса Юріївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 

51 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—47 (80 назв). — 100 пр. — [2014-4527 А] 

 УДК 615.1:658.6/.8 

5733. Бобрицька Л. О. Науково-практичне обґрунтування технології твердих 

лікарських форм антимікробної та противірусної дії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. 

справи та суд. фармація" / Бобрицька Лариса Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармац. ун-т. — Харків, 2014. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—

40 (40 назв). — 100 пр. — [2014-3357 А] УДК 615.28:615.453 

На ступінь кандидата 

5734. Адонкіна В. Ю. Науково-практичне обґрунтування оптимізації витрат на 

лікарські засоби для профілактики та лікування порушень мозкового кровообігу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 

"Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Адонкіна Вікторія 

Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2014-3882 А] 

 УДК 339.13.021:615.22 

5735. Безпала Ю. О. Розробка складу та технології комбінованого препарату 

для застосування в стоматології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец. ] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. 

фармація" / Безпала Юлія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3901 А] 

 УДК 615.242.012 

5736. Бердей І. І. Розробка складу та технології очної мазі на основі таурину : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 

"Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Бердей Ігор Іванович ; 

М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Держ. ВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Запоріжжя, 2014. — 26 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—23 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3247 А] 

 УДК 615.454.1.012:612.398.192 

5737. Власенко Н. О. Вплив 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату 

(мексидолу) на стан еритрону при крововтраті та іммобілізаційному стресі : 

(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 

наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Власенко Наталія Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України 

"Укр. мед. стоматол. акад."]. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 130 пр. — [2014-3926 А] 

 УДК 615.22:616.831-005 
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5738. Гончар-Чердаклі Л. Г. Домінантна ліво-правопівкульна дія проти-

судомних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.05 "Фармакологія" / Гончар-Чердаклі Лідія Григорівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". — 

Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-4221 А] УДК 615.213.015.4 

5739. Городецька В. І. Науково-методичне обґрунтування підготовки фахівців 

з управління якістю для вітчизняної фармацевтичної галузі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Городецька Вікторія Іванівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2014-3428 А] 

 УДК 378.2:615.1 

5740. Колос О. М. Дослідження протиалергійної дії гомеопатичних гранул з 

екстрактом цикламену європейського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Колос Олександр Миколайович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4004 А] 

 УДК 615.322:616.211-002 

5741. Курінний А. В. Обґрунтування складу, технології та дослідження 

стоматологічних лікарських форм з полігексаметиленгуанідину фосфатом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія 

ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Курінний Антон Валерійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 22 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3263 А] 

 УДК 615.242.014 

5742. Лобова І. О. Наукове обґрунтування соціально-економічних підходів до 

підвищення доступності лікарських засобів для лікування хворих з ішемічним 

інсультом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Лобова Інна 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 

2014. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (25 назв). — 100 пр. — [2014-4031 А]

 УДК 615.1:615.22 

5743. Мельник Г. М. Розробка комбінованих супозиторіїв на основі природної 

сировини для застосування у педіатрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. 

фармація" / Мельник Галина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(23 назви). — 100 пр. — [2014-4048 А] 

 УДК 615.32:616-053.2 

5744. Монатко К. В. Експериментальне дослідження нефропротекторної дії 

ліофільного порошку кавуна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Монатко Катерина Віталіївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. 

МОЗ України"]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2014-4057 А] 

 УДК 615.453.2.015.4:582.681.71 
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615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами  

та засобами. Радіотерапія. Інші немедикаментозні  

терапевтичні засоби 

На ступінь кандидата 

5745. Білозор Н. В. Оптимізація схем хіміопроменевого лікування недрібно-

клітинного раку легені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Білозор Наталія 

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

освіти, [Держ. установа "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України"]. 

— Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-3282 А] УДК 615.849:616.24-006.6 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь кандидата 

5746. Гарбар К. Б. Медичні та соціальні аспекти формування і збереження 

здоров'я міських школярів підліткового віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Гарбар Катерина Борисівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти]. — Харків, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). 

— 100 пр. — [2014-4540 А] 

 УДК 616-053.6+613.96 

5747. Коваленко Л. І. Патогенетичне обґрунтування використання натрію 

нуклеїнату для профілактики хронічного запалення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Коваленко Людмила 

Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 

20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-4244 А] УДК 616-002.2-084-092 

5748. Осташко В. Г. Інформаційна технологія створення та функціонування 

міжрегіональної телемедичної мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / Осташко 

Віталій Геннадійович ; НАН України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій 

та систем. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 110 пр. — 

[2014-4277 А] УДК 616:004.773.5 

5749. Шелест М. О. Вміст інтерлейкінів 1 та 10 у крові при запальних 

захворюваннях різного перебігу і локалізації процесу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Шелест Михайло 

Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [Харків. 

нац. мед. ун-т]. — Луганськ, 2014. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 

100 пр. — [2014-3280 А] УДК 616-002-092 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

5750. Загородний М. І. Метаболічні препарати в лікуванні артеріальної гіпер-

тензії : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Загородний Максим Іванович ; М-во 
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охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця]. — Запоріжжя, 2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (63 назви). 

— 100 пр. — [2014-3974 А] УДК 616.12-008.331.1-085-092.6 

5751. Никоненко А. О. Діагностика та лікування аневризми черевного відділу 

аорти і захворювань непарних вісцеральних гілок : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Никоненко Андрій 

Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-

судин. хірургії ім. М. М. Амосова" [та ін.]. — Київ, 2014. — 32 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 25—28 (29 назв). — 100 пр. — [2014-3669 А] 

 УДК 616.136-007.64-07-089 

5752. Ханюков О. О. Роль запалення в розвитку та прогресуванні атероскле-

ротичного ураження артерій нижніх кінцівок у хворих з супутньою хронічною 

ішемічною хворобою серця : (діагностика, лікування, прогноз) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ханюков 

Олексій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, 

[ДЗ "Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2014. — 40, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (45 назв). — 100 пр. — [2014-3277 А]

 УДК 616.13-004.6:616.718]-002.2-092-06-07-08 

На ступінь кандидата 

5753. Гончарь О. В. Діагностична значущість інтерлейкіну-33, ремоделювання 

лівого шлуночка серця та судин у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Гончарь Олексій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-4543 А] УДК 616.12-008.331.1-056.52 

5754. Гордіна М. А. Клініко-патогенетичні механізми впливу гіповітамінозу D 

на перебіг ішемічної хвороби серця, асоційованої з метаболічним синдромом, та його 

корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Гордіна Марина Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Запоріз. держ. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2014. — 20, [1] с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3946 А] 

 УДК 616.12-005.4:61.015.6-022.252 

5755. Довгалюк А. А. Балонна дилатація стенозу легеневої артерії як новий 

підхід в етапному лікуванні тетради Фалло : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Довгалюк Аркадій 

Аскарович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. 

хірургії ім. М. М. Амосова", [ДУ "Наук.-практ. мед. центр дит. кардіології та 

кардіохірургії МОЗ України"]. — Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—

15 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4618 А] УДК 616.131-007.2-089.819 

5756. Іванов Я. Ю. Хірургічне лікування загального артеріального стовбура : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-

судин. хірургія" / Іванов Ярослав Юрійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова", [ДУ "Наук.-практ. мед. 

центр дит. кардіології та кардіохірургії МОЗ України"]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4394 А] 

 УДК 616.12-007-089 
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5757. Логвінов Я. М. Оцінювання морфо-функціонального стану передсердь у 

хворих з фібриляцією передсердь неклапанного генезу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Логвінов Ярослав 

Миколайович ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 

України" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-4559 А] 

 УДК 616.125:616.12-008.313]-07 

5758. Ополонська Н. О. Поширеність факторів ризику розвитку тромбоембо-

лічних ускладнень серед хворих на фібриляцію передсердь та опрацювання методів 

поліпшення прогнозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ополонська Наталія Олексіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. 

— Запоріжжя, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 

100 пр. — [2014-4079 А] 

 УДК 616.125-008.313-06-08 

5759. Павленко С. В. Діастолічна дисфункція лівого шлуночка у хворих на 

гіпертонічну хворобу, предиктори та профілактика її прогресування за допомогою 

антигіпертензивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Павленко Світлана Василівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-

жеска". — Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. 

— [2014-4427 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-06:616.124-008.6]-084-085 

5760. Панько Н. О. Ранні прояви та прогнозування еволюції ювенільного 

ревматоїдного і реактивного артритів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Панько Наталія Олек-

сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 

[ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України"]. — Харків, 2014. — 

24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-4086 А] 

 УДК 616.127-002.77-053.2 

5761. Рогальська Я. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування діагностики і 

корекції мікроелементних порушень у дітей раннього віку із залізодефіцитною 

анемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Рогальська Яна Вячеславівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — 

Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 130 пр. — 

[2014-4579 А] УДК 616.155.194-06-07-053.4 

5762. Сегеда Ю. С. Фактори ризику атеросклеротичного ураження судин у 

хворих на антифосфоліпідний синдром : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Сегеда Юлія Сергіївна ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-

жеска", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Київ, 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4437 А] 

 УДК 616.14-005.6-06:616.13-004.6 

5763. Сокольнікова Н. В. Роль адипокінів та прозапальних цитокінів у 

розвитку метаболічної кардіоміопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
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Сокольнікова Неля Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—20 (32 назви). — 

100 пр. — [2014-4133 А] УДК 616.127+616.379-008.64]-036:612.018 

5764. Соловйова Г. О. Порушення ритму серця та дихання у недоношених 

новонароджених із перинатальним ураженням центральної нервової системи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Соловйова Галина Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [ДЗ "Луган. 

держ. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(27 назв). — 100 пр. — [2014-4711 А] 

 УДК 616.12+616.2]-06-053.32:616.83 

5765. Сухонос Н. К. Оптимізація діагностики порушень нейроендокринної 

регуляції у хворих з поєднаним перебігом вібраційної та гіпертонічної хвороби : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Сухонос Наталія Костянтинівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2014-4329 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+616.8-009]-07 

5766. Трачук Л. Є. Індивідуально-психологічні детермінанти підвищення 

комплаєнсу у хворих на артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Трачук Лідія 

Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 

[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2014-4332 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-083:159.91 

5767. Яворський В. В. Імунологічна реактивність при систематичних донаціях 

плазми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Яворський Вадим Володимирович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4195 А] УДК 616.151 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь кандидата 

5768. Бабіч М. І. Оптимізація лікування хворих на туберкульозний плеврит з 

використанням відеоторакоскопічних методик : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Бабіч Максим Іванович ; 

Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. 

мед. наук України". — Київ, 2014. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 10—12 (20 назв). — 

100 пр. — [2014-3338 А] УДК 616.25-002.5-079.4 

5769. Килимник Т. М. Клініко-імунологічна характеристика перебігу та 

тактика лікування вродженої пневмонії у новонароджених : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Килимник 

Тетяна Миколаївна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. 

наук України", [Житомир. обл. дит. клініч. лікарня]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3522 А] 

 УДК 616.24-002-053.1-053.31-08 
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5770. Обухова Н. В. Остеопротегерин-залежні механізми прогресування 

хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих після перенесеного 

туберкульозу легенів та їхня корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Обухова Наталія Володимирівна ; 

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. — 18 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4071 А] 

 УДК 616.24-002.5-06:616.24-002.2-036-08 

5771. Рева О. А. Особливості протитуберкульозної хіміотерапії у хворих на 

мультирезистентний туберкульоз при виникненні побічних реакцій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Рева Олена 

Анатоліївна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Янов-

ського Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2014. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3731 А] 

 УДК 616.24-002.5-085:615.31 

5772. Рубан Л. А. Диференційований підхід до призначення комплексу засобів 

фізичної реабілітації студентам при хронічному обструктивному захворюванні 

легенів на поліклінічному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Рубан Лариса 

Анатоліївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Харків. держ. акад. фіз. культури]. — 

Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4114 А]

 УДК 616.24-002.2-079.4-057.875 

5773. Солошенко І. В. Оптимізація респіраторної підтримки і інфузійної 

терапії у недоношених новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Солошенко 

Ігор Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. після-

диплом. освіти. — Харків, 2014. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-4313 А] УДК 616.24-008.4-07-08-053.31/.32 

5774. Шебалдова К. О. Експериментальне обґрунтування розробки засобів 

лікарської профілактики гіпоксії замкнутого простору в ряду координаційних сполук 

германію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Шебалдова Катерина Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", [ДЗ "Луган. 

держ. мед. ун-т" МОЗ України]. — Київ, 2014. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4679 А] 

 УДК 616.24-008.4-084 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

5775. Комісаренко Ю. І. Цукровий діабет у поєднанні з автоімунним 

тиреоїдитом: особливості перебігу та роль вітаміну D3 : (клініко-експерим. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 

"Ендокринологія" / Комісаренко Юлія Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і 

тканин, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2014. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—35 (54 назви). — 100 пр. — [2014-3560 А] 

 УДК 616.379-008.64+616.441-002]-036:577.161.2 
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5776. Леоненко П. В. Клініко-експериментальне обґрунтування комплексу 

стоматологічних заходів при лікуванні хворих на генералізований пародонтит з 

використанням ортопедичних конструкцій зубних протезів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Леоненко 

Павло Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—39 (44 назви). 

— 100 пр. — [2014-3601 А] УДК 616.314.18-002-085-77 

5777. Соловйова Г. А. Ерозії шлунка при захворюваннях жовчовивідних 

шляхів: клініко-морфологічна характеристика, особливості патогенезу та лікування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.36 

"Гастроентерологія" / Соловйова Галина Анатоліївна ; Держ. закл. "Дніпропетров. 

мед. акад. М-ва охорони здоров'я України" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2014. — 

43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (36 назв). — 100 пр. — [2014-4134 А] 

 УДК 616.33-002+616.361]-036-08 

На ступінь кандидата 

5778. Абідов Е. А. Рентгенхірургічні технології в лікуванні захворювань 

підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Абідов Ельнур Айдин огли ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева 

НАМН України"]. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-4521 А] УДК 616.37-089-073.75 

5779. Асонов А. О. Особливості шлункової цитопротекції та шляхи її корекції 

у дітей з хронічним гастродуоденітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Асонов Антон Олексійович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 24, [1] с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2014-4683 А] 

 УДК 616.33+616.34]-002-08-053.2 

5780. Ахмад Хатем Джасер. Розповсюдженість зубощелепних аномалій та 

особливості ортодонтичного лікування дітей, що проживають на території з 

підвищеним вмістом фтору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ахмад Хатем Джасер ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—174 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4365 А] 

 УДК 616.314.2-007.2-036.2-08-053.2:612.014.46 

5781. Ашуралієв Х. Г. Хірургічне лікування вторинних та залишкових 

дефектів піднебіння після ураностафілопластики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ашуралієв Хаял Гюлюш 

огли ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 

2014. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3336 А]

 УДК 616.315-007.254-089 

5782. Біднюк К. А. Інформаційне забезпечення диспансерного стомато-

логічного обстеження дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / Біднюк Катерина 

Анатоліївна ; НАН України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем, 

[Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (17 назв). — 120 пр. — [2014-4722 А] 

 УДК 616.314-089.23:004.4]-053.2 
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5783. Гонцарюк Д. О. Клінічно-патогенетичне обґрунтування лікування 

хронічного панкреатиту за коморбідного перебігу з ішемічною хворобою серця : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Гонцарюк Дмитро Олександрович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 

[Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Ужгород, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-3420 А] 

 УДК 616.37-002.2-07-085:616.12-005.4 

5784. Джанелідзе Д. Т. Підвищення ефективності діагностики та лікування 

хворих з неерозійною рефлюксною хворобою, поєднаною з функціональною 

диспепсією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.36 "Гастроентерологія" / Джанелідзе Давід Теймуразович ; Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2014. 

— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2014-4443 А] 

 УДК 616.33-002-07-085 

5785. Дорош О. Г. Про-/антиоксидантний дисбаланс на різних стадіях 

неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу та його 

терапевтична корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Дорош Олена Григорівна ; Держ. установа "Ін-т 

проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. мед. наук України". 

— Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-4619 А] УДК 616.379-008.64:616.36-003.8 

5786. Дудка Т. В. Клінічні та патогенетичні особливості поєднаного перебігу 

хронічного холециститу із бронхіальною астмою і хронічним обструктивним 

захворюванням легень, шляхи медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Дудка Тетяна 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — 

Тернопіль, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2014-3472 А]

 УДК 616.366-002.2:[616.248:616.233]-036-085 

5787. Ємельянов Д. В. Клініко-лабораторні порушення тканин пародонту та їх 

корекція у хворих після інфаркту міокарда при тривалому і постійному застосуванні 

ацетилсаліцилової кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ємельянов Дмитро Вікторович ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Укр. мед. стоматол. акад.", [Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти]. — Полтава, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-3473 А] 

 УДК 616.311.2-008.1:616.127-005.8-085.273 

5788. Калінін О. Є. Ендоскопічна реканалізація кишкового просвіту в поєд-

нанні з ентеро- і колоносорбцією в лікуванні хворих на рак прямої кишки, 

ускладнений кишковою непрохідністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Калінін Олексій Євгенович ; НАН 

України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, 

[Луган. обл. клініч. онкол. диспансер МОЗ України]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3509 А] 

 УДК 616.351-006.04-08 

5789. Кошова А. О. Клінічне значення стану цитопротекторної функції 

шлунка і дванадцятипалої кишки в різних вікових групах дітей з хронічною 
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гастродуоденальною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кошова Анастасія Олександрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2014-4252 А] 

 УДК 616.33+616.342]-002-053.2-092.6 

5790. Красний М. Р. Метаболічні і ультраструктурні зміни при експеримен-

тальній діабетичній нефропатії та їх корекція антиоксидантними вітамінами С і Е : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 

"Ендокринологія" / Красний Михайло Романович ; Держ. установа "Ін-т проблем 

ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. мед. наук України", [Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Харків, 2014. — 26 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4628 А] 

 УДК 616.379-008.64:616.61]:615.356 

5791. Ленченко А. В. Клініко-патогенетичні особливості і оптимізація 

лікування пролонгованої кон'югаційної жовтяниці у дітей раннього віку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 

Ленченко Агнета Вінцеївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 

Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 110 пр. — [2014-4258 А] 

 УДК 616.36-008.5-07-085-053.2 

5792. Лисейко Н. В. Вдосконалення методів стабілізації оклюзії в комплексно-

му лікуванні генералізованого пародонтиту та оцінка їх ефективності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лисейко 

Назар Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

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

100 пр. — [2014-3604 А] 

 УДК 616.314.17-002.18-07-085 

5793. Макарова О. М. Морфофункціональна та естетична характеристика 

одностороннього ІІ класу зубощелепних аномалій за Е. Енглем у дорослих : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Макарова Олександра Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. 

навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2014-4501 А] 

 УДК 616.314+616.716]-007-089.23 

5794. Мандрик О. Є. Особливості перебігу неалкогольного стеатогепатиту у 

хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії, шляхи медикаментозної корекції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Мандрик Ольга Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Київ, 2014. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (19 назв). — 120 пр. — [2014-4040 А] 

 УДК 616.36-002:616.12-008.331.1]-085 

5795. Мартиненко І. М. Особливості створення функціонального замикаю-

чого клапану та його значення для фіксації повних знімних протезів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Мартиненко Ігор Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, ВДНЗ України 

"Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-3624 А] УДК 616.314-77 
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5796. Мельничук М. В. Удосконалення методів лікування хворих з повною 

втратою зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Мельничук Микола Васильович ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. ВНЗ України "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3632 А]

 УДК 616.314-77 

5797. Огнєва О. В. Роль адипокінів та інсуліноподібного фактору росту-1 в 

розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 

2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Огнєва Олена Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—21 

(35 назв). — 100 пр. — [2014-4074 А] 

 УДК 616.36-003.8-06:616.379-008.64]-074:577.1 

5798. Опанасенко Г. В. Стрес-індуковані порушення транспорту кисню і 

киснезалежних процесів у тканинах пародонта та їх фармакологічна корекція : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Опанасенко Ганна Валеріївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бо-

гомольця. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 

[2014-4078 А] УДК 616.314.17-008.1-007-08 

5799. Прикупенко М. В. Використання ультразвукового скальпеля при 

виконанні технічно складних лапароскопічних холецистектомій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Прикупенко 

Максим Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Одес. нац. мед. ун-т]. — 

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

[2014-3715 А] 

 УДК 616.366-002-089.819 

5800. Савко У. В. Біохімічні механізми пошкодження епітеліоцитів дванад-

цятипалої кишки щурів за умов тривалого пригнічення секреції гідрохлоридної 

кислоти у шлунку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Савко Уляна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2014-3748 А] УДК 616.33-008.8:616.342-002]-092.9 

5801. Труфанова В. П. Прогнозування та первинна профілактика карієсу у 

дітей на фоні ендемічного флюорозу зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Труфанова Валентина Петрівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад.". — Полтава, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-4665 А] 

 УДК 616.311.2-002-07-08-053.2 

5802. Цимбал Т. С. Патогенетичні маркери розвитку діабетичної нефропатії у 

хворих на цукровий діабет типу 1, їх значення у ранній діагностиці та оптимізації 

лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 

"Ендокринологія" / Цимбал Тетяна Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології 

та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — Київ, 2014. — 24 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4592 А] 

 УДК 616.379-008.64:616.61]-085 
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5803. Шевчук В. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованого 

лікування неалкогольного стеатогепатиту у хворих з метаболічним синдромом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Шевчук Володимир Васильович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 

[Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Ужгород, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (17 назв). — 125 пр. — [2014-3858 А] 

 УДК 616.36-002-08-092 

5804. Ярошук Д. В. Лапароскопічні органозберігаючі операції в структурі 

хірургічної корекції виразкової хвороби дванадцятипалої кишки ускладненої 

перфорацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Ярошук Дмитро Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 19, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2014-4359 А] 

 УДК 616.342-002.44-083 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь доктора 

5805. Ксьонз І. В. Хірургічне лікування захворювань та ушкоджень селезінки у 

дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. 

хірургія" / Ксьонз Ігор Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад."]. — Київ, 2014. — 39 с. : табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (41 назва). — 100 пр. — 

[2014-4021 А] 

 УДК 616.411-002-089-053.2 

На ступінь кандидата 

5806. Луценко Л. А. Інсиденталоми надниркових залоз: клініко-діагностичні 

аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 

"Ендокринологія" / Луценко Лариса Андріївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології 

та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — Київ, 2014. — 24, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4560 А]

 УДК 616.45-006-07-08 

5807. Подлужний О. О. Диференційований підхід до вибору методу 

хірургічного лікування хворих на пухлини наднирників : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Подлужний Олександр 

Олександрович ; ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України", [Запоріз. 

держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-4650 А] 

 УДК 616.45-006-089.17 

5808. Рейзін Д. В. Тактика ведення хворих на медулярну карциному 

щитоподібної залози: аспекти діагностики, перебігу захворювання, лікування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 

"Ендокринологія" / Рейзін Денис Володимирович ; Держ. установа "Ін-т 

ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — Київ, 

2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2014-4578 А]

 УДК 616.441-006.6-07-08 
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616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь доктора 

5809. Шухтін В. В. Патогенетичне обґрунтування підвищення ефективності 

лікування патології шкіри у ВІЛ-інфікованих : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Шухтін Вадим 

Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. 

підприємство "Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — Харків, 2014. — 

32, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (37 назв). — 100 пр. — 

[2014-4190 А] УДК 616.5-06:[616.98:578.828ВІЛ]-07-085-092 

На ступінь кандидата 

5810. Бекірова Е. Ю. Патогенетична роль і корекція дефіциту вітаміну D у 

хворих на псоріаз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Бекірова Ельвіра Юсуфівна ; 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—14 (12 назв). — 120 пр. — [2014-4370 А] 

 УДК 616.517-06:577.161.2-022.252 

5811. Вантюх Н. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного 

реабілітаційного лікування хворих на псоріатичну хворобу з ураженням травної 

системи на амбулаторному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : спец. 14.01.38 "Заг. практика — сімейна медицина" / Вантюх Наталія 

Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [ДУ "Наук.-практ. мед. центр 

"Реабілітація" МОЗ України"]. — Ужгород, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(22 назви). — 120 пр. — [2014-3381 А] УДК 616.517:616.3]-08 

5812. Добржанська Є. І. Оптимізація комплексної терапії хворих на псоріаз з 

урахуванням порушень окремих ланок ендокринної та імунної систем організму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та 

венер. хвороби" / Добржанська Євгенія Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2014. — 23 с. 

— Бібліогр.: с. 15—19 (35 назв). — 100 пр. — [2014-3963 А] 

 УДК 616.517-08 

5813. Іваніщева І. А. Диференційована терапія хворих на мікози ступнів з 

урахуванням клінічного перебігу та стану місцевого імунітету : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / 

Іваніщева Ірина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-3495 А] УДК 616.5-002:617.586]:616.992 

5814. Колева Н. М. Комплексна диференційована терапія хворих на артро-

патичний псоріаз, асоційований з урогенітальними інфекціями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / 

Колева Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Київ, 2014. 

— 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4001 А] 

 УДК 616.517:616.98:579.882]-085 

5815. Харитонова О. Г. Комплексна терапія хворих на розацеа чоловіків з 

урахуванням клініко-морфологічних, психосоматичних аспектів та супутньої 
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патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 

"Шкір. та венер. хвороби" / Харитонова Олена Гаврилівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Держ. 

закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4591 А] 

 УДК 616.53-002-08-055.1 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби  

сечової та статевої систем. Урологія 

На ступінь кандидата 

5816. Бардяк Є. М. Ефективність застосування синтетичного імуномодулятора 

та нефропротектора природного походження у хворих на гемобластози у поєднанні з 

хронічною хворобою нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Бардяк Євгенія Мар'янівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 

2014. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2014-3343 А] 

 УДК 616.61-002-085.37 

5817. Чорнокульський І. С. Морфологічні та функціональні особливості 

людських еякульованих сперматозоїдів при чоловічій неплідності та її медика-

ментозній корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.09 "Гістологія, цитологія та ембріологія" / Чорнокульський Ігор Сергійович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. 

— 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-3318 А] УДК 616.697-085 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь кандидата 

5818. Байчук Б. П. Застосування блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу 

при лікуванні хворих з переломами кісток нижніх кінцівок при політравмі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" / Байчук Богдан Петрович ; Держ. установа "Ін-т травматології та 

ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-4602 А] 

 УДК 616.718-001.5-089.22 

5819. Горіщак С. П. Частковий нейрорахішизис : (клініч. прояви, діагностика, 

результати лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Горіщак Сергій Миколайович ; Нац. акад. мед. 

наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — 

Київ, 2014. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 11—13 (15 назв). — 130 пр. — [2014-3427 А]

 УДК 616.711-007.254-07-08 

5820. Залявська О. В. Механізми розвитку та взаємообтяження, клінічні 

особливості перебігу реактивних артритів та хронічної хвороби нирок, шляхи 

патогенетичної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Залявська Олена Василівна ; М-во охорони 
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здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3489 А] 

 УДК 616.721+616.61]-002-092-08 

5821. Кабаков Б. О. Оптимізація периопераційного знеболення у пацієнтів з 

оклюзуючою патологією судин нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 

Кабаков Борис Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-4239 А] 

 УДК 616.718:616.13/.14-089.5 

5822. Корж І. В. Діагностична значимість імунозапальних порушень та їх 

корекція при остеоартрозі у хворих з артеріальною гіпертензією, що поєднується з 

ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Корж Ірина Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН 

України"]. — Харків, 2014. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). — 100 пр. 

— [2014-4008 А] 

 УДК 616.72-002.77-076:616.12-008.331.1]-056.25 

5823. Коротченко Г. М. Хірургічне лікування кісткових анкілозів та вторин-

них деформуючих остеоартрозів скронево-нижньощелепного суглоба у дітей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Коротченко Геннадій Максимович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4553 А] 

 УДК 616.724-007.274-089-053.2 

5824. Лазаренко Ю. В. Хірургічне лікування надвиросткових переломів 

дистального відділу стегнової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Лазаренко Юрій 

Вікторович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 

[2014-3594 А] 

 УДК 616.718.4-001.5-089 

5825. Остапчук Р. М. Коригувальні остеотомії першої плеснової кістки при 

hallux valgus : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Остапчук Роман Миколайович ; Держ. 

установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3685 А] 

 УДК 616.718.8/.9-089.84/.85 

5826. Підгайська О. О. Обґрунтування вибору ніжки ендопротеза при без-

цементному ендопротезуванні кульшового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Підгайська 

Ольга Олексіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології 

хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 

2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 140 пр. — [2014-4095 А]

 УДК 616.728.2-089.843 
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5827. Приймак Є. В. Малоінвазивні транскутанні технології в лікуванні 

протрузій міжхребцевих дисків у поперековому відділі хребта : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Приймак 

Євген Віталійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії 

ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", [Олександрів. клініч. лікарня м. Києва]. 

— Київ, 2014. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 130 пр. — 

[2014-3714 А] УДК 616.721.1-001.36 

5828. Пушкаш І. І. Діагностика диспластичного синдрому сагітальної девіації 

виростків стегнової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Пушкаш Іван Іванович ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Си-

тенка Нац. акад. мед. наук України", [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Харків, 

2014. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 140 пр. — 

[2014-4107 А] УДК 616.718.4-031.5-089 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

5829. Дельва М. Ю. Ішемічний інсульт та ожиріння: обґрунтування патоге-

нетичних підходів до діагностики та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Дельва Михайло 

Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — 

Київ, 2014. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (48 назв). — 100 пр. — [2014-3959 А]

 УДК 616.831-005.1+613.25]-071-08 

5830. Пулик О. Р. Післяінсультні порушення когнітивних функцій та шляхи їх 

відновлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.15 "Нерв. хвороби" / Пулик Олександр Романович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Ужгород. нац. ун-т]. 

— Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (40 назв). — 120 пр. — 

[2014-4105 А] 

 УДК 616.831-005.1:616.892.2]-08 

5831. Третьякова А. І. Клініко-нейрофізіологічні аспекти вертеброгенної 

шийної мієлопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.15 "Нерв. хвороби" / Третьякова Альбіна Ігорівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. установа "Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика", 

[Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова Нац. акад. мед. наук 

України"]. — Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (46 назв). — 

150 пр. — [2014-4154 А] УДК 616.832-01 

На ступінь кандидата 

5832. Антоненко К. В. Фактори ризику, особливості клінічної картини та 

наслідки ішемічних інфарктів вертебрально-базилярного басейну : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Антоненко 

Катерина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—17 (32 назви). — 100 пр. — [2014-3331 А] 

 УДК 616.831-005.8-036.8 
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5833. Балицький О. П. Особливості застосування транскраніальної магнітної 

стимуляції у хворих на ішемічний інсульт у гострому та ранньому віднов-

лювальному періодах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Балицький Олександр Петрович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-3894 А] УДК 616.832-005-085.84 

5834. Жиляєв С. О. Експериментальне обґрунтування використання препа-

ратів кверцетину в різних лікарських формах при черепно-мозковій травмі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Жиляєв Станіслав Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-3475 А] 

 УДК 616.831-001:615.21 

5835. Зозуля К. М. Діагностика та хірургічне лікування порушень мозкового 

кровообігу при вертеброгенних ураженнях хребтових артерій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Зозуля 

Костянтин Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії 

ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 130 пр. — [2014-3493 А] 

 УДК 616.831-005:616.134]-07-089 

5836. Іванцова О. О. Клініко-функціональні та когнітивні порушення у хворих 

з наслідками черепно-мозкової травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Іванцова Ольга Олександрівна ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони 

здоров'я України]. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2014-3978 А] УДК 616.833.1-001 

5837. Кавуля Е. В. Клінічно-патогенетичні особливості дисциркуляторної 

енцефалопатії у хворих з фібриляцією передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Кавуля Едуард 

Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — [2014-3506 А] 

 УДК 616.831-005:616.125-008.313 

5838. Колесник В. В. Використання аутологічних стовбурових мезенхімальних 

клітин при модельованому ішемічному інсульті у щурів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Колесник 

Володимир Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії 

ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", [Харків. нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти МОЗ України]. — Київ, 2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—14 (22 назви). — 

130 пр. — [2014-3550 А] 

 УДК 616.831-005.1-005.4:602.9]:599.323.4 

5839. Ларіна Н. В. Функціональний стан мозку у хворих на ішемічний інсульт 

з різними варіантами генетичного поліморфізму : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Ларіна Наталя 

Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
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ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — 

Київ, 2014. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-4699 А] УДК 616.831-005.8:612.822 

5840. Ліскевич І. І. Оптимізація лікування та прогностичної оцінки перебігу 

невропатії лицевого нерва у дітей та підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Ліскевич Ірина Ігорівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика, [Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3609 А] 

 УДК 616.833.17-07-08-053.2 

5841. Мисула М. С. Клініко-метаболічні та імунологічні особливості у хворих, 

які перенесли ішемічний півкульний інсульт : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Мисула Маріанна 

Сергіївна ; 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 МОЗ 

України"]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-3641 А] 

 УДК 616.831-005.1-07-085 

5842. Храмцов Д. М. Комплексна патогенетична терапія паркінсонізму, який 

розвинувся після легкої черепно-мозкової травми, з урахуванням модуляції 

внутрішньомозкового нейромедіаторного забезпечення : (клініко-експерим. до-

слідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 

"Нерв. хвороби" / Храмцов Денис Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Луган. держ. мед. ун-т"]. 

— Київ, 2014. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — 

[2014-4171 А] УДК 616.858-085-092 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Хворобливі  

психічні стани 

На ступінь доктора 

5843. Левада О. А. Субкортикальна судинна деменція у пацієнтів похилого та 

старечого віку: клінічна структура захворювання на етапах розвитку, нейробіологічні 

маркери прогресування та ефективності терапії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Левада Олег Анатолійович ; 

М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології, 

[ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Київ, 2014. — 44 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—40 (33 назви). — 130 пр. — [2014-3599 А] 

 УДК 616.89-005-073-053.9 

На ступінь кандидата 

5844. Ган Р. З. Особливості фізичного та психомоторного розвитку дітей, які 

народились в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-

діатрія" / Ган Роман Зіновійович ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гіне-

кології Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-3415 А] УДК 616.89-008-053.2:618-089.888.11 
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5845. Чистова О. О. Порушення подружньої взаємодії при ендометріозі у 

жінок : (механізми розвитку, клініч. варіанти, психокорекція, психопрофілактика) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. 

психологія" / Чистова Ольга Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-4593 А] 

 УДК 616.89:618.3]-084 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

5846. Дуб Ю. М. Медико-соціальне обґрунтування моделі профілактики ВІЛ-ін-

фікування жінок в умовах реформування системи медичної допомоги населенню : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 

медицина" / Дуб Юлія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Харків, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-3468 А] 

 УДК 616.98-084:578.828]-055.2 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

На ступінь кандидата 

5847. Мельник Н. Ю. Вибір оптимального та безпечного методу анестезії при 

лапароскопічних операціях у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Мельник Наталія 

Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [ДНУ "Наук.-практ. центр клініч. та профілакт. медицини" ДУС]. 

— Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-4421 А] 

 УДК 617-089.5-053.2 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

5848. Крилюк В. О. Екстрена медична допомога та тактика хірургічного 

лікування у постраждалих з пошкодженнями органів черевної порожнини при 

політравмі : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Крилюк Віталій Омелянович ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Тернопіль, 

2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (53 назви). — 100 пр. — [2014-3845 А]

 УДК 617.55-001-083.98-092.6 

5849. Нестерчук Н. Є. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації дітей 

з вродженою клишоногістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Нестерчук Наталія 

Євгенівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. 

Степана Дем'янчука]. — Львів, 2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—36 

(26 назв). — 100 пр. — [2014-4703 А] 

 УДК 617.586-007.5-053.2-08:796.035 
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617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь кандидата 

5850. Владіміров Д. В. Вплив оптичних аберацій на центральний зір : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 

Владіміров Дмитро Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 130 пр. — [2014-3397 А] 

 УДК 617.726 

5851. Тихончук Н. А. Діагностика та лікування синдрому "сухого ока" у жінок 

при гормональній дисфункції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [ спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Тихончук Наталія Анатоліївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 13—16 (22 назви). — 100 пр. — [2014-4147 А] 

 УДК 617.713:617.764.1-008.8]:612.018]-055.2 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь кандидата 

5852. Антонян М. І. Клініко-патогенетичні підходи до лікування і профі-

лактики ускладнень вагітності після застосування допоміжних репродуктивних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Антонян Михайло Ігорович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-3887 А] 

 УДК 618.3:618.177-089.888.11]-084 

5853. Бдюлєва А. В. Особливості перебігу вагітності, пологів і стан ново-

народжених у жінок з хронічним вірусним гепатитом С на тлі ВІЛ-інфекції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Бдюлєва Анна Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2014-4369 А] 

 УДК 618.2/.7-06-036:[616.36-002+[616.98:578.828ВІЛ] 

5854. Білик О. О. Морфофункціональний та молекулярний статус епітеліаль-

них клітин придатків матки, асоційований з ВПЛ16/18, у жінок з ризиком розвитку 

раку яєчника та хворих на серозний рак яєчника : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Білик Олена Олександрівна ; 

НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-3352 А] 

 УДК 618.11-006.6-036 

5855. Боженко О. Ю. Оптимізація методів діагностики пухлин яєчників та 

визначення підходів до хірургічного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Боженко 

Ольга Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3360 А]

 УДК 618.11-006-07-089 
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5856. Дунаєвська В. В. Нові підходи в діагностиці та лікуванні лейоміоми 

матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Дунаєвська Вікторія Вікторівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-4231 А] 

 УДК 618.14-006.36-073-085 

5857. Ковалюк Т. В. Прогнозування, профілактика та корекція раннього 

гестозу у жінок з аліментарною недостатністю маси тіла : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Ковалюк Тетяна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). 

— 100 пр. — [2014-3545 А] 

 УДК 618.2-056.25-022.252 

5858. Лисицин Р. Г. Комплексна профілактика виникнення капсулярної 

контрактури молочних залоз : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лисицин Руслан 

Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. 

— Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-3298 А] УДК 618.19-089.843-084 

5859. Охоцька О. І. Хірургічна корекція статі у хворих на жіночий транс-

сексуалізм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Охоцька Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—13 (18 назв). — 

100 пр. — [2014-3687 А] 

 УДК 618.1-089.844:616.89-008.442]-055.3 

5860. Платонова І. М. Оптимізація тактики ведення пацієнток з дисгормо-

нальними захворюваннями яєчників і молочних залоз : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Платонова Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-

гієвського"]. — Київ, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. 

— [2014-4098 А] УДК 618.19+618.11]-006.2-08 

5861. Сун Лі. Профілактика та лікування плацентарної недостатності у жінок з 

артеріальною гіпотензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Сун Лі ; 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. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2014-4142 А] 

 УДК 618.36-008.64-08:616.12-008.331.4 

5862. Турлінова З. О. Тактика проведення допоміжних репродуктивних 

технологій у пацієнток з гіперандрогенією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Турлінова Зоя 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 

[2014-4155 А] УДК 618.177-08:[616.12-008.331.4:577.175.6 

5863. Цигика Д. Й. Білатеральний рак молочних залоз: особливості 

діагностики і тактики лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Цигика Дмитро Йосипович ; НАН України, Ін-т 
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експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [ДВЗУ "Ужгород. 

нац. ун-т"]. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-4343 А] УДК 618.19-006-022-07-08 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

5864. Анісімов В. М. Полімерні композиційні матеріали з підвищеною зносо- 

та абразивостійкістю на основі блок-кополіуретанів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. 

матеріалів" / Анісімов Володимир Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 

[Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — Львів, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—38 (50 назв). — 100 пр. — [2014-3885 А] 

 УДК 620.178.16:678.664 

5865. Курмакова І. М. Наукові основи створення поліциклічних нітрогено-

вмісних поліфункціональних інгібіторів корозії сталі та механізм їх дії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.14 "Хім. опір матеріалів 

та захист від корозії" / Курмакова Ірина Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т", [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Київ, 2014. — 41 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (46 назв). — 100 пр. — [2014-4498 А]

 УДК 620.193+620.197.3 

5866. Маруха В. І. Розроблення ін'єкційних полімерних матеріалів і технологій 

відновлення роботоздатності експлуатаційно пошкоджених бетонних і залізо-

бетонних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Маруха Валерій Іванович ; НАН України, 

Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—34 (56 назв). — 100 пр. — [2014-3847 А] 

 УДК 620.22:[624.012.4:678.7 

5867. Морозов Ю. П. Теоретичні основи і методи розрахунку систем добуван-

ня, акумулювання і використання глибинної теплоти Землі : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. 

видів енергії" / Морозов Юрій Петрович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. 

— Київ, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (61 назва). — 100 пр. — [2014-3267 А]

 УДК 620.92:550.361 

5868. Стадниченко В. М. Методологія керування процесами контактної 

взаємодії на основі акустико-емісійних ефектів у триботехнічних системах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування 

в машинах" / Стадниченко Вячеслав Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (44 назви). — 100 пр. — [2014-4440 А] 

 УДК 620.179 

На ступінь кандидата 

5869. Бойко Г. А. Товарознавча оцінка змішаної пряжі з волокнами льону 

олійного для трикотажних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Бойко Галина 
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Анатоліївна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Луцьк, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (36 назв). — 100 пр. — [2014-3914 А] 

 УДК 620.22:677.072.34 

5870. Демченко Є. І. Вплив вуглецевих нанотрубок на структуроутворення та 

механічні властивості композитів на основі алюмінію та його сплавів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Демченко Євген Ігорович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4225 А] 

 УДК 620.22:669.715 

5871. Миндюк В. Д. Розроблення методу оцінки якісних змін матеріалів 

нафтогазового обладнання за комплексом фізичних характеристик : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / 

Миндюк Валентин Дмитрович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-3638 А] УДК 620.179 

5872. Ступницький Т. Р. Розроблення корозійнотривких зносостійких елект-

родугових покриттів з порошкових дротів базових систем Fe–Cr–C та Fe–Cr–B : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 

"Матеріалознавство" / Ступницький Тарас Романович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т 

ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-4459 А] 

 УДК 620.193:621.793.7 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

621.0 Теорія машинобудування (машинознавство).  

Ядерна техніка 

621.01 Теорія та принципи машинобудування  

(машинознавство)  

На ступінь доктора 

5873. Лебідь В. Т. Реінжиніринг великогабаритних складених виробів у 

важкому машинобудуванні на основі групових технологічних процесів розбирання-

складання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.08 

"Технологія машинобуд." / Лебідь Володимир Тимофійович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Харків, 2014. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (52 назви). — 100 пр. — [2014-4027 А] 

 УДК 621.01 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Атомна енергетика  

та атомна промисловість. Атомне машинобудування 

На ступінь кандидата 

5874. Гонтарь Р. Л. Технологічні основи автоматизованого керування 

властивостями ядерного палива АЕС з ВВЕР-1000 : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец. ] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / 
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Гонтарь Роман Леонідович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3943 А]

 УДК 621.039.516.4:681.54 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  

та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь доктора 

5875. Куріс Ю. В. Енергетичні та екологічні аспекти виробництва і вико-

ристання біогазу : (на базі тваринниц. комплексів) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенер-

гетика" / Куріс Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики, [Ін-т 

вугіл. енерготехнології]. — Київ, 2014. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 43—46 

(45 назв). — [2014-3590 А] 

 УДК 621.181 

На ступінь кандидата 

5876. Бунке О. С. Автоматизація процесів керування інерційними контурами 

котлоагрегата теплової електростанції з використанням методу динамічної корекції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 

"Автоматизація процесів керування" / Бунке Олександр Сергійович ; Нац. техн. ун-т 

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

Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2014-4211 А] 

 УДК 621.181.1:681.5 

621.22 Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 

5877. Гетало В. В. Вдосконалення систем редукування тиску шляхом 

використання струминно-реактивних пневмоагрегатів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та гідро-

пневмоагрегати" / Гетало Віктор Валерійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3939 А] 

 УДК 621.227.3-85 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  

та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування 

магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

5878. Мартинюк В. В. Розвиток елементів теорії побудови приладів контролю 

параметрів електрохімічних конденсаторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 

речовин" / Мартинюк Валерій Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Хмельниц. 

нац. ун-т]. — Вінниця, 2014. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (62 назви). — 120 пр. 

— [2014-4043 А] УДК 621.319.4 
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5879. Наній В. В. Розвиток теорії та створення ефективних конструктивних 

виконань електродвигунів з ротором, що котиться : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Наній Віталій 

Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 35 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (36 назв). — 120 пр. — [2014-4065 А] 

 УДК 621.313.1 

5880. Тиховод С. М. Розвиток методів аналізу електромагнітних процесів в 

трансформаторах з вентильним навантаженням : (на основі магнітоелектр. заступ. 

схем) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.05 

"Теорет. електротехніка" / Тиховод Сергій Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2014. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 31—33 (33 назви). — 100 пр. — [2014-4330 А] УДК 621.314.214.5 

На ступінь кандидата 

5881. Бойко С. М. Електромеханічний комплекс вітроенергетичної установки 

автономного живлення електроприймачів шахт та рудників : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Бойко Сергій Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Кременчуц. нац. ун-т 

ім. Михайла Остроградського]. — Вінниця, 2014. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-3362 А] УДК 621.311.245:622.4 

5882. Вишневський С. Я. Формування умов оптимальності усталених режимів 

неоднорідних електромереж з довгими лініями електропередачі з використанням 

узагальнених математичних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Вишневський 

Святослав Янович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2014. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3389 А] 

 УДК 621.311 

5883. Волинець В. І. Моніторинг та планування енергоефективних режимів 

електроспоживання електротехнічних комплексів вугільних шахт Львівсько-

Волинського басейну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Волинець Владислав Ігорович ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4535 А] 

 УДК 621.311:622.012.2(477.82/.83) 

5884. Гречко М. В. Покращення експлуатаційних характеристик вентильного 

генератора індукторного типу з суміщеними обмотками : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Гречко 

Микола Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. інж.-пед. 

акад.]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 

100 пр. — [2014-4689 А] УДК 621.313.3 

5885. Гула І. В. Прилади та методи вимірювання фазових зсувів підвищеної 

точності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.08 

"Радіовимірюв. прилади" / Гула Ігор Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, 

[Хмельниц. нац. ун-т]. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 120 пр. — [2014-3955 А] УДК 621.317:621.372.852.2 

5886. Жук І. А. Методи та засоби контролю ізоляції відносно "землі" мереж 

оперативного постійного струму гідроелектростанцій : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / 

Жук Ігор Анатолійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3477 А] 

 УДК 621.316.925 

5887. Івакіна К. Я. Підвищення якості електричної енергії тягової підстанції 

постійного струму в замкнутих структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Івакіна 

Катерина Яківна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. техн. 

ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бе-

кетова]. — Харків, 2014. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-4393 А] УДК 621.311.1 

5888. Корецький Р. М. Імпедансні та магнетні характеристики ниткоподібних 

кристалів кремнію в околі переходу метал — діелектрик для створення приладів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. 

електроніка" / Корецький Роман Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 

100 пр. — [2014-4551 А] УДК 621.315.592 

5889. Красовський П. Ю. Експлуатаційна динаміка втрат електричної енергії 

в елементах систем електропостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Красовський 

Павло Юрійович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 120 пр. — [2014-4015 А] 

 УДК 621.316.9:621.61 

5890. Курсін С. М. Прецизійні універсальні компаратори імпедансу з варіа-

ційним калібруванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електр. та магніт. величин" / Курсін 

Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2014-4024 А] 

 УДК 621.317 

5891. Семенюк Н. В. Вплив транзитних перетоків на втрати активної по-

тужності в передаючій системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Семенюк Надія Віталіївна ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-3759 А] 

 УДК 621.311.161 

5892. Собчук Д. С. Підвищення надійності розподільних електричних мереж 

за рахунок відновлюваних джерел електроенергії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Собчук 

Дмитро Сергійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2014-4585 А] 

 УДК 621.316.1:621.313.322 

5893. Ткаченко В. В. Оптимальне секціонування повітряних розподільчих 

мереж 6...10 кВ в умовах нормування показників надійності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і 

системи" / Ткаченко Вадим Владиславович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т". — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 120 пр. — 

[2014-4331 А] УДК 621.316.11 
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621.33 Електрична тяга 

На ступінь кандидата 

5894. Шавкун В. М. Підвищення експлуатаційної надійності тягових 

електричних двигунів тролейбусів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Шавкун Вячеслав Михайлович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4350 А] 

 УДК 621.333:629.34.017 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  

коливань, імпульсів 

На ступінь доктора 

5895. Підченко С. К. Розвиток теорії і реалізаційних основ інваріантних 

багаточастотних п'єзорезонансних пристроїв та систем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби 

телекомунікацій" / Підченко Сергій Костянтинович ; Нац. аерокосм. ун-т 

ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2014. — 41 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (63 назви). — 100 пр. — [2014-4096 А] 

 УДК 621.373.52 

5896. Рапін В. В. Теоретичні основи неавтономних автоколивальних систем з 

аргументним фазовим оберненим зв'язком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / 

Рапін Володимир Васильович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т". — Харків, 2014. — 37 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 32—34 

(38 назв). — 100 пр. — [2014-3729 А] УДК 621.373.072.9 

На ступінь кандидата 

5897. Бугайов П. О. Аналіз хвильових процесів у плоскому металодіелект-

ричному хвилеводі та мікрохвильових пристроїв на його основі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої 

мікрохвил. техніки" / Бугайов Павло Олександрович ; Одес. нац. акад. зв'язку 

ім. О. С. Попова, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — [2014-3371 А] 

 УДК 621.372.82 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

5898. Маслій А. С. Мікропроцесорний вентильно-індукторний електропривод 

стрілочного переводу моношпального типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Маслій 

Артем Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. держ. акад. залізн. 

трансп.]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-4565 А] УДК 621.382.2/.3 
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5899. Мостовий А. І. Розробка гетероструктур на основі тонких плівок ТіО2 з 

домішками 3d-елементів для електронної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Мостовий 

Андрій Ігорович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — [2014-3655 А] 

 УДК 621.382:539.232 

5900. Півторак Д. О. Оптично-електронна система для реєстрації зображення 

об'єктів з великим діапазоном яскравостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / Півторак Діана 

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

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—22 (26 назв). — 100 пр. — [2014-3269 А] 

 УДК 621.384.3 

5901. Солован М. М. Розробка гетеропереходів на основі тонких плівок 

нітриду титану для електроніки та фотовольтаїки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Солован 

Михайло Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-4312 А] 

 УДК 621.382 

5902. Хандожко В. О. Розробка сенсорів на основі ядерного квадрупольного 

резонансу в моноселенідах галію та індію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Хандожко Віктор 

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

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-3818 А] 

 УДК 621.382 

5903. Чалий Д. О. Радіаційно-стійкі оптоелектронні сенсори температури на 

основі халькогенідних стекол системи Ge-As-Se для теплових пожежних 

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

05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Чалий Дмитро Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності]. — Львів, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3832 А] 

 УДК 621.382:535.682 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь кандидата 

5904. Воропаєва А. О. Методи оптимального управління безпроводовими 

телекомунікаційними мережами нового покоління : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Воропаєва Анна Олександрівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [ДВНЗ "Донец. 

нац. техн. ун-т"]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-3403 А] 

 УДК 621.391 

5905. Радзімовський Б. К. Синтез телекомунікаційних сигналів на основі 

хаотичних коливань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Радзімовський 
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Броніслав Казимирович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 120 пр. — [2014-3726 А] 

 УДК 621.391 

5906. Скорик Ю. В. Багатокритеріальна оптимізація проектних варіантів при 

виборі засобів телекомунікацій з урахуванням сукупності показників якості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. 

пристрої та засоби телекомунікацій" / Скорик Юлія Валеріївна ; Нац. аерокосм. ун-т 

ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — 

Харків, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-4583 А]

 УДК 621.391 

5907. Фуад Вехбе. Методи багатоетапного структурно-параметричного синтезу 

інфокомунікаційних мереж з використанням моделей, представлених у вигляді 

багатошарового графу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Фуад Вехбе ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-4337 А] УДК 621.391:519.17 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь доктора 

5908. Райба С. В. Теорія та математичні моделі безпроводових сенсорних 

мереж з випадковим доступом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Райба Станіслав 

Вільгельмович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—31 (34 назви). — 100 пр. — [2014-3308 А] УДК 621.396.967.2 

5909. Широков І. Б. Гомодинні методи та засоби вимірювання амплітудних і 

фазових характеристик каналів зв'язку радіотехнічних систем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. 

системи" / Широков Ігор Борисович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Се-

вастопол. нац. техн. ун-т]. — Харків, 2014. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 24—34 (117 назв). — 100 пр. — [2014-3863 А] УДК 621.396.962.2 

На ступінь кандидата 

5910. Нарєжній О. П. Підвищення стабільності групових квантових стандартів 

у радіотехнічній системі синхронізації часу та частоти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / 

Нарєжній Олексій Павлович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (34 назви). — 100 пр. — [2014-3663 А] 

 УДК 621.396.96 

5911. Чирка Ю. Д. Стійкі методи та алгоритми оцінювання параметрів 

радіолокаційних сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Чирка Юрій Дмитрович ; Нац. авіац. 

ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2014-4179 А] УДК 621.396.96 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

5912. Костриця С. В. Вибір раціональних параметрів і розробка електронного 

регулятора частоти обертання дизеля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Костриця Сергій 

Валентинович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4554 А] УДК 621.436 

621.5 Пневматична енергетика: машини та інструменти.  

Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

5913. Бережний О. С. Удосконалення робочих характеристик струминно-

реактивного пневмоагрегата на основі уточнення моделі робочого процесу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та 

гідропневмоагрегати" / Бережний Олександр Сергійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3903 А] 

 УДК 621.541 

5914. Гайдук С. В. Розроблення та аналіз схемних рішень енергоперетворю-

вальних систем, що працюють з діоксидом вуглецю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, 

системи кондиціонування" / Гайдук Сергій Васильович ; Одес. нац. акад. харч. 

технологій. — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-3411 А] УДК 621.574:536.75 

5915. Ольшевська О. В. Розроблення методів аналізу та розрахунку 

ефективних мікроканальних повітряних конденсаторів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. 

техніка, системи кондиціонування" / Ольшевська Ольга Володимирівна ; Одес. нац. 

акад. харч. технологій. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 

100 пр. — [2014-3681 А] УДК 621.56/.59.044 

5916. Плєсной О. В. Розробка ефективних детандер-компресорних агрегатів 

кріогенних повітрярозділювальних установок середньої продуктивності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та 

компресор. техніка, системи кондиціонування" / Плєсной Олександр Васильович ; 

Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2014-4099 А] УДК 621.593 

5917. Притула Н. О. Термодинамічна ефективність теплонасосних схем 

теплозабезпечення будівель з використанням теплоти довкілля : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 

теплоенергетика" / Притула Наталя Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (21 назва). — 

130 пр. — [2014-4292 А] УДК 621.577:697 

5918. Скорик А. В. Універсальний метод профілювання канальних дифузорів 

із заданим розподілом швидкостей для відцентрових компресорів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та 

компресор. техніка, системи кондиціонування" / Скорик Андрій Вікторович ; Одес. 

нац. акад. харч. технологій, [Сум. держ. ун-т]. — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3774 А] 

 УДК 621.515 

5919. Щербаков О. М. Розширення діапазону стійкої роботи ступенів 

відцентрових компресорів шляхом активного впливу на течію у безлопаткових 

дифузорах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 
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"Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціюнування" / Щербаков 

Олег Миколайович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Сум. держ. ун-т]. — Одеса, 

2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3867 А] 

 УДК 621.515 

621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  

транспортування рідин і газів 

На ступінь кандидата 

5920. Зима О. Є. Надійність сталевої конструкції магістрального трубопро-

воду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 

"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Зима Олександр Євгенович ; Полтав. нац. 

техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-4550 А] 

 УДК 621.643:624.014.2 

5921. Ляшок А. В. Пристрої ультразвукового розпилення рідини в системах 

мехатроніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Ляшок Аліна Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2014-4634 А] 

 УДК 621.647.2 

5922. Новіцький Ю. Я. Забезпечення міцності локально навантажених 

довгомірних циліндричних оболонкових конструкцій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / 

Новіцький Юрій Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — [2014-3674 А] 

 УДК 621.6.05 

5923. Павленко І. В. Підвищення надійності автоматичних урівноважуючих 

пристроїв відцентрових машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Павленко Іван Володи-

мирович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(28 назв). — 100 пр. — [2014-3689 А] 

 УДК 621.671+621.515]-52 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

5924. Габєлков С. В. Еволюція морфології аморфних і кристалічних 

нанорозмірних порошків та структури оксидних керамічних матеріалів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Габєлков Сергій Володимирович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. 

фіз.-техн. ін-т". — Харків, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (40 назв) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3405 А] УДК 621.762.2 

На ступінь кандидата 

5925. Аршук М. В. Титаноалітовані та хромоалітовані покриття з бар'єрним 

шаром нітриду титану на сталі 12Х18Н10Т : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознавство та терміч. оброб. металів" / Аршук 
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Марина Віталіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2014-4682 А] 

 УДК 621.793:[669.295+669.26 

5926. Бабінець А. А. Технології та матеріали для наплавлення деталей з 

високим опором термомеханічній втомі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / 

Бабінець Анатолій Анатолійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання 

ім. Є. О. Патона. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

120 пр. — [2014-3337 А] УДК 621.791.923.6 

5927. Бурмак А. П. Формування структурно-фазових станів при ультра-

звуковому ударному оброблянні та механічні властивості поверхні алюмінієвого 

сплаву Д16 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 

"Металознавство та терміч. оброб. металів" / Бурмак Андрій Петрович ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-3377 А] УДК 621.791.312:669.715 

5928. Гончарук О. О. Лазерне спікання інструментальних композитів з 

кубічним нітридом бору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Гончарук Олексій Олександрович ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 120 пр. — [2014-3944 А] 

 УДК 621.762.5:621.791.9 

5929. Ковалевський О. І. Вдосконалення обладнання та технології для 

примусового переносу електродного метала при зварюванні в середовищі 

вуглекислого газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Ковалевський Олексій 

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

— 20 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 120 пр. — [2014-4401 А]

 УДК 621.791.754'264 

5930. Малашенко В. Л. Вдосконалення технології зачищення деталей з 

термопластів на базі термоімпульсного методу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Малашенко 

Володимир Львович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". 

— Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2014-4038 А] УДК 621.7.09:678.5 

5931. Петльований Є. О. Обґрунтування та розробка заходів щодо забезпе-

чення безобривного багатократного волочіння сталевої катанки з нестабільними 

геометричними та механічними характеристиками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / 

Петльований Євген Олександрович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпро-

петровськ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 120 пр. — 

[2014-3696 А] УДК 621.778 

5932. Рибалко І. М. Підвищення зносостійкості деталей забезпеченням 

однорідної структури металу при введенні порошкової композиції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Рибалко Іван Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. 

нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2014-3733 А] УДК 621.793 
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5933. Харламенко В. Ю. Адаптивне керування динамічним навантаженням в 

обтискній кліті блюмінга з використанням методу нечіткого визначення пробуксовок 

робочих валків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Харламенко Вадим Юрійович ; 

ДНВЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4673 А] 

 УДК 621.771.22 

5934. Шерстюк Д. Г. Забезпечення геометричної точності зварних корпусів 

аеродинамічного обтічника ракет-носіїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування літал. 

апаратів" / Шерстюк Дмитро Геннадійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — 

Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4599 А]

 УДК 621.78 

621.81/.85 Деталі машин  

На ступінь кандидата 

5935. Ніколайчук В. В. Обґрунтування кінематично-силових параметрів 

з'єднань змінної жорсткості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Ніколайчук Валерій Васильович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2014-3671 А] УДК 621.814 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання  

На ступінь кандидата 

5936. Кашуба М. В. Підвищення ефективності роботи фрикційних вузлів 

бурових лебідок за рахунок індукційного гальмування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Кашуба 

Микола Васильович ; Укр. інж.-пед. акад., [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу]. — Харків, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (27 назв). — 100 пр. 

— [2014-4397 А] УДК 621.864-592.11 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 

5937. Козир А. Г. Моделювання перехідних процесів тертя та зношування в 

трібосистемах гідромашин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Козир Антон Григорович ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

150 пр. — [2014-3548 А] УДК 621.891:621.22 

5938. Сисенко І. І. Підвищення зносостійкості трібосистем двотактного 

двигуна застосуванням моторних олив на рослинній основі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в 

машинах" / Сисенко Ігор Іванович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2014-4458 А] 

 УДК 621.891.012 
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5939. Стрілець О. Р. Розробка конструкцій та обґрунтування параметрів 

пружних шпонкових з'єднань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Стрілець Олег Романович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4140 А] 

 УДК 621.886.6-112.81 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

5940. Фалько О. Л. Наукове обґрунтування процесу фракціонування рослин-

ної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / 

Фалько Олександр Леонідович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Донец. нац. ун-т 

економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Київ, 2014. — 46 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—43 (58 назв). — 130 пр. — [2014-4336 А]

 УДК 621.928.3:664.022 

На ступінь кандидата 

5941. Баран Д. Я. Вплив експлуатаційних температур на міцність і циклічну 

тріщиностійкість теплостійкої сталі металургійного обладнання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. 

твердого тіла" / Баран Денис Ярославович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 

Пулюя. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 

100 пр. — [2014-3339 А] УДК 621.921 

5942. Будяк Р. В. Вдосконалення процесу механічної обробки гільз гідроци-

ліндрів комбінованим протягуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Будяк 

Руслан Володимирович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3373 А] 

 УДК 621.919 

5943. Ванієв Е. Р. Зміцнююча дія МОТС при фрезеруванні сталей аустенітного 

класу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 

"Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Ванієв Ельдар Рустемович ; 

Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Респ. ВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — 

Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — 

[2014-4532 А] УДК 621.914.01 

5944. Вахніченко Д. В. Обґрунтування параметрів конструкцій верстатів з 

МПС для обробки деталей осьовим інструментом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та 

інструменти" / Вахніченко Дмитро Володимирович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — 

Кіровоград, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2014-3385 А] 

 УДК 621.9.06 

5945. Галіч Р. В. Вплив вихідних пристроїв на гідродинаміку і ефективність 

вихрових пиловловлювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Галіч Роман 

Васильович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(23 назви). — 100 пр. — [2014-4539 А] УДК 621.928.9 

5946. Джулій Д. Ю. Підвищення якості багатогранних непереточуваних 

твердосплавних пластин при магнітно-абразивному обробленні в кільцевій ванні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси 

мех. оброб., верстати та інструменти" / Джулій Дмитро Юрійович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—22 

(34 назви). — 100 пр. — [2014-4616 А] УДК 621.923 

5947. Кабатов О. О. Технологія алмазного вигладжування деталей авіаційних 

двигунів і агрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування літал. апаратів" / Кабатов 

Олександр Олександрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т". — Харків, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 

— [2014-3983 А] УДК 621.921.34:629.73.02/.03 

5948. Надєїна Е. В. Удосконалення формоутворення поверхонь зуб'їв плоского 

колеса наближеної спіроїдної передачі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / 

Надєїна Ельжбета Владиславівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4064 А] 

 УДК 621.9.07:621.833.3 

5949. Подольський М. І. Обґрунтування параметрів стрижневої супортної 

системи багатоцільових токарних верстатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / 

Подольський Михайло Ігорович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т"]. — Кіровоград, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—

20 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3703 А] 

 УДК 621.9.04-231 

5950. Приступа С. О. Підвищення ефективності операцій механічного 

оброблення кілець роликопідшипників за енергетичними критеріями : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машино-

буд." / Приступа Станіслав Олексійович ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4291 А]

 УДК 621.941.01 

5951. Рей А. Р. Удосконалення ковальських молотів з підвищенням технічних 

показників та зниженням вібраційної активності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Рей 

Антон Романович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Східноукр. 

нац. ун-т ім. В. Даля]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (28 назв). — 100 пр. — [2014-4577 А] 

 УДК 621.974.4 

622 Гірнича справа 

На ступінь кандидата 

5952. Снігур В. Г. Обґрунтування прогнозу та розрахунок параметрів 

здимання підошви пластових виробок шахт Західного Донбасу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ 
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корис. копалин" / Снігур Василь Григорович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — 

Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. 

— [2014-4663 А] УДК 622.023(477.6) 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  

родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

5953. Судаков А. К. Наукові основи технології обладнання бурових 

свердловин кріогенно-гравійними фільтрами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.10 "Буріння свердловин" / Судаков Андрій 

Костянтинович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. 

ун-т"]. — Івано-Франківськ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (45 назв). 

— 100 пр. — [2014-3792 А] УДК 622.233 

На ступінь кандидата 

5954. Камишацький О. Ф. Обґрунтування параметрів пристрою для обробки 

промивальних рідин при бурінні свердловини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.10 "Буріння свердловин" / Камишацький 

Олександр Федорович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Держ. ВНЗ "Нац. 

гірн. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-3511 А] 

 УДК 622.24 

5955. Мамайкін О. Р. Обґрунтування параметрів технологічних схем антра-

цитових шахт для їх адаптації до інновацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ корис. копалин" / 

Мамайкін Олександр Рюрікович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 

2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (24 назви). — 120 пр. — [2014-4563 А]

 УДК 622.272 

5956. Рой М. М. Удосконалення газогідродинамічних методів досліджень 

газових і газоконденсатних свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.15.06 "Розроб. нафт. і газ. родовищ" / Рой Микола 

Миколайович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Полтав. нац. техн. ун-т 

ім. Юрія Кондратюка]. — Івано-Франківськ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4111 А] 

 УДК 622.244.6 

5957. Савчук В. П. Управління якістю вибухової підготовки гірської маси для 

виробництва кубовидного щебеню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ корис. копалин" / Савчук 

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

— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3312 А] 

 УДК 622.235 

5958. Сокур Л. М. Вибір та обґрунтування параметрів дробарок відцентрово-

ударного типу з демпфуючим підвісом робочого органу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Сокур Лідія 

Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (33 назви). — 100 пр. — [2014-4586 А] 

 УДК 622.27 
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5959. Щербій Р. Б. Підвищення ефективності роботи шарошкових доліт на 

основі експериментальних досліджень процесу буріння : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.10 "Буріння свердловин" / Щербій 

Руслан Богданович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-4192 А] 

 УДК 622.24.08 

622.3 Добування окремих корисних копалин, руд, порід 

622.33 Добування твердих корисних копалин  

органічного походження 

На ступінь доктора 

5960. Васильковський В. О. Розвиток наукових основ кінетики масопереносу 

у викопному вугіллі та визначення його газоносності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 

Васильковський Всеволод Олексійович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — 

Донецьк, 2014. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (32 назви). — 100 пр. — 

[2014-3251 А] 

 УДК 622.333.02 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  

та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь доктора 

5961. Лапшин О. О. Наукове обґрунтування процесів нормалізації мікро-

клімату в глибоких рудних шахтах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Лапшин Олександр Олександрович ; 

Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2014. — 35 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (45 назв). — 100 пр. — [2014-3598 А] 

 УДК 622.418:622.8 

На ступінь кандидата 

5962. Омельченко О. В. Режими функціонування і структури енергоефектив-

них типів тягових електроприводів рудникових контактних електровозів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. 

комплекси та системи" / Омельченко Олександр Володимирович ; Держ. ВНЗ "Нац. 

гірн. ун-т", [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). — 120 пр. — [2014-4077 А] 

 УДК 622.625.28-83 

5963. Перкова Т. І. Закономірності фізико-хімічних змін масиву гірських 

порід в основах відстійників мінералізованих рудничних вод : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 

Перкова Тетяна Іванівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 120 пр. — [2014-4091 А] 

 УДК 622.516 
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622.7 Обробка, переробка, збагачення мінеральної сировини. 

Підготовка руди до плавлення 

На ступінь кандидата 

5964. Міхно С. В. Обґрунтування параметрів електросепарації ільменіту при 

збагаченні титаномагнетитових руд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Міхно Сергій Вікторович ; 

Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4052 А] 

 УДК 622.734:622.778 

5965. Пікільняк А. В. Адаптивне управління параметрами газової фази пульпи 

у процесі флотації на основі динамічних ефектів високоенергетичного ультразвуку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 

"Автоматизація процесів керування" / Пікільняк Андрій Валерійович ; Держ. ВНЗ 

"Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-4097 А] 

 УДК 622.7.05 

5966. Радіонов В. М. Енергоефективне керування гідроциклоном на основі 

моделі його гідродинаміки в ультразвуковому полі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Радіонов Владислав Михайлович ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг 

(Дніпропетров. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-4576 А] УДК 622.73-52 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь доктора 

5967. Улицький О. А. Гідрогеологічні та геомеханічні фактори екологічної 

безпеки геологічного середовища в умовах зняття вугільних шахт з експлуатації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Улицький Олег Андрійович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії 

навколиш. середовища НАН України". — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—38 (45 назв). — 100 пр. — [2014-4667 А] УДК 622.85:502.17 

На ступінь кандидата 

5968. Панченко В. В. Обґрунтування параметрів технології спорудження 

підготовчих виробок, що проводяться назустріч вибою лави в умовах шахт Західного 

Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 

"Шахт. та підзем. буд-во" / Панченко Володимир Валентинович ; Держ. ВНЗ "Нац. 

гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 120 пр. — [2014-4085 А] УДК 622.833:622.26 

5969. Потапенко О. О. Обґрунтування параметрів гідравлічного розміцнення 

вугілля в привибійній зоні газодинамічно-активних пластів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 

Потапенко Олександр Олексійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки 

ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(30 назв). — 100 пр. — [2014-3270 А] УДК 622.831.3 
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624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 

5970. Бідаков А. М. Підвищення міцності та стійкості клеєфанерних балок 

шляхом влаштування Х-подібної фанерної стінки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Бідаков Андрій Миколайович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 

2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3905 А]

 УДК 624.011.1.072.22 

5971. Кислиця Л. В. Підвищення ефективності монтажу сталевих силосних 

корпусів методом підрощування з урахуванням енергетичних витрат будівельників : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 

"Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Кислиця Ліна Вікторівна ; Держ. ВНЗ 

"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2014. — 18 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4398 А] 

 УДК 624.014.2.078.4 

5972. Прохоренко Д. А. Міцність та деформативність конструкцій покрівель із 

легких сталевих тонкостінних профілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Прохоренко Дмитро Андрійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — 

Полтава, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-4575 А] УДК 624.014.2.024 

5973. Пурязданхах М. Підвищення несучої здатності складених клеєних 

елементів шляхом влаштування несиметричного армування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 

та споруди" / Пурязданхах Моін ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 

2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (6 назв). — 100 пр. — [2014-4293 А]

 УДК 624.011.1:624.072.2 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь доктора 

5974. Зайченко С. В. Наукові основи формування геотехнічних властивостей 

приконтурного шару і обробки тунелів роликовим ущільненням : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 

Зайченко Стефан Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (32 назви). — 100 пр. — 

[2014-3487 А] УДК 624.1:69.035.4 

На ступінь кандидата 

5975. Нестерова О. В. Взаємний вплив фундаментів, розташованих на 

водонасиченому ґрунтовому шарі скінченної товщини : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Нестерова 

Олена Валентинівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — 

Дніпропетровськ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. 

— [2014-4507 А] УДК 624.15 
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5976. Трегуб О. В. Удосконалення методу проектування фундаментів мілкого 

закладання з урахуванням нелінійності деформування ґрунтів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / 

Трегуб Олександр Вікторович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та 

архітектури". — Дніпропетровськ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4462 А] 

 УДК 624.15.04:624.131.54 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

5977. Аблєєв О. Г. Екологічні аспекти утилізації некондиційних продуктів 

військово-промислового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Аблєєв Олексій Германович ; Сум. 

держ. ун-т. — Суми, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-3321 А] УДК 628.477 

5978. Єсін М. А. Інтенсифікація роботи споруд для очистки стічних вод від 

сполук азоту та фосфору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Єсін Михайло Анатолійович ; 

Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 110 пр. — [2014-3971 А] УДК 628.34 

5979. Коваль І. З. Кавітаційне знезараження води в присутності газів різної 

природи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 

"Технологія водоочищення" / Коваль Ірина Зеновіївна ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—19 (57 назв). — 100 пр. — [2014-3541 А] 

 УДК 628.316.6-044.956 

5980. Козар М. Ю. Розробка технології біологічного очищення стічних вод від 

сполук фосфору в системі анаеробно-аеробних біореакторів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец. ] 05.17.21 "Технологія водоочи-

щення" / Козар Марина Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3546 А]

 УДК 628.35 

5981. Свєтлєйша О. М. Оптимізація процесу очищення природної води 

методом ультрафільтрації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Свєтлєйша Олена Михайлівна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2014-4122 А] 

 УДК 628.161.067.1 

5982. Сорокін Б. С. Удосконалення організаційно-технологічних рішень 

водозниження при улаштуванні та ремонті підземних комунікацій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та 

цивіл. буд-ва" / Сорокін Борис Сергійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. 

— Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2014-4314 А]

 УДК 628.21 

5983. Феденко Ю. М. Нанокомпозити на основі цирконію (IV) оксиду та їх 

використання для очищення води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Феденко Юрій Мико-

лайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4159 А] 

 УДК 628.161.065.2-926.831-31 

629 Машинобудування транспортних засобів.  

Транспортне машинобудування 

На ступінь кандидата 

5984. Палюх В. М. Обґрунтування параметрів систем віброізоляції силових 

агрегатів транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Палюх Володимир Михайло-

вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (14 назв). — 120 пр. — [2014-4282 А] УДК 629.03.015 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь доктора 

5985. Любарський Б. Г. Теоретичні основи для вибору і оцінки перспективних 

систем електромеханічного перетворення енергії електрорухомого складу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / 

Любарський Борис Григорович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (54 назви). — 100 пр. — [2014-4034 А]

 УДК 629.423 

На ступінь кандидата 

5986. Афанасьєва О. С. Удосконалення кінематичної схеми та лінійного 

двигуна електроприводу для системи нахилу кузовів швидкісних поїздів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / 

Афанасьєва Олена Сергіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-4526 А] УДК 629.423:621.313.282 

5987. Макаренко Ю. В. Удосконалення пневматичного ресорного підвішу-

вання електропотяга шляхом застосування регулятора положення кузова на основі 

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

05.22.09 "Електротранспорт" / Макаренко Юрій Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-4636 А] УДК 629.423.027.31 

5988. Осенін Ю. Ю. Поліпшення характеристик гальмування рухомого складу 

шляхом забезпечення стабільних експлуатаційних властивостей дискового гальма : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий 

склад залізниць та тяга поїздів" / Осенін Юрий Юрійович ; М-во інфраструктури 

України, Держ. підприємство "Держ. н.-д. центр залізн. трансп. України", 

[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16— 17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4081 А] УДК 629.4-592 

5989. Повороженко Є. В. Розробка методів і засобів механізації розвантаження 

насипних вантажів з урахуванням надійності елементів напіввагонів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
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засобів трансп." / Повороженко Євгеній Віталійович ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, 

[Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Харків, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (11 назв). — 120 пр. — [2014-4509 А] 

 УДК 629.463.65:656.225.073.435 

5990. Равлюк В. Г. Удосконалення технології вібродіагностування буксових 

підшипників вантажних вагонів на проміжних ревізіях : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга 

поїздів" / Равлюк Василь Григорович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 150 пр. — [2014-4294 А] 

 УДК 629.4.06:621.822 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь доктора 

5991. Богом'я В. І. Методологічні основи створення адаптивної комплексної 

системи спостереження та розпізнавання космічних апаратів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. 

системи" / Богом'я Володимир Іванович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Київ. 

держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного]. — Харків, 

2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36. — 100 пр. — [2014-4209 А] 

 УДК 629.783+629.785 

5992. Коваленко В. О. Наукові основи технології виробництва агрегатів 

ракетно-космічної техніки регламентованої якості з полімерних композиційних 

матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.07.02 

"Проектування, вир-во та випробування літал. апаратів" / Коваленко Віктор 

Олександрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 

[Держ. підприємство "Конструктор. бюро "Південне" Держ. косм. агентства 

України"]. — Харків, 2014. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(35 назв). — 100 пр. — [2014-4243 А] УДК 629.7.02:621.763 

На ступінь кандидата 

5993. Бродова О. В. Педагогічні умови формування комунікативних умінь 

майбутніх пілотів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Бродова Олеся Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т, [Кіровоград. льотна 

акад.]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 130 пр. — [2014-4483 А] УДК 629.7.072 

5994. Гаврилко В. В. Вдосконалення методів створення надлегких 

безпілотних літальних апаратів із композитних матеріалів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [ спец.] 05.07.02 "Проектування, вир-во та 

випробування літал. апаратів" / Гаврилко Володимир Вікторович ; Нац. аерокосм. 

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

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4217 А] 

 УДК 629.7.014:620.22 

5995. Цаглов О. І. Підвищення тягового коефіцієнта корисної дії геліконного 

електроракетного двигуна малої потужності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Цаглов Олександр 

Ігорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-4173 А] 

 УДК 629.7.036.7 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

5996. Білоус В. М. Мікобіота жолудів дуба звичайного та технологічні 

особливості їхньої обробки і зберігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Білоус Валентин 

Михайлович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-3353 А] 

 УДК 630*232:582.632.2 

5997. Блищик В. І. Продукція деревостанів вільхи клейкої Українського 

Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 

"Лісовпорядкування і ліс. таксація" / Блищик Володимир Іванович ; Каб. Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2014-3910 А] 

 УДК 630*5:582.632.1](477.41/.42) 

5998. Гілітуха Д. В. Оцінка надземної фітомаси соснових деревостанів 

Київського Полісся з використанням даних дистанційного зондування Землі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісо-

впорядкування і ліс. таксація" / Гілітуха Дмитро Валерійович ; Каб. Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3940 А] 

 УДК 630*5:582.475](477.41/.42) 

5999. Іванюк Т. М. Екологічні основи вирощування стійких дубових на-

саджень Центрального Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Іванюк Тетяна 

Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України", [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. 

— Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2014-3498 А]

 УДК 630*18:582.632.2](477.41/.42) 

6000. Осіпов М. Ю. Лісівничі особливості глоду одноматочкового (Crataegus 

monogyna Jacq.) та використання його в умовах Правобережного Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 

"Лісознавство і лісівництво" / Осіпов Михайло Юрійович ; Держ. ВНЗ "Нац. 

лісотехн. ун-т України", [Уман. нац. ун-т садівництва України М-ва аграр. політики 

та продовольства України]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2014-3684 А] 

 УДК 630*2:582.711.714](292.485:477.4) 

6001. Павлюк Н. В. Формування та лісівничо-екологічна роль трав'яного 

покриву букових лісостанів Українського Розточчя : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Павлюк 



   

 
162 

Наталія Василівна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2014. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — [2014-3691 А]

 УДК 630*18:582.632.2](477) 

6002. Юсипович Ю. М. Роль дефензинів у стійкості сосни звичайної до 

фітопатогенних грибів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец. ] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Юсипович Юрій Михайлович ; Держ. 

ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—

17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3869 А] УДК 630*44:582.475 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

6003. Цюк О. А. Теоретичне обґрунтування та розробка системи екологічного 

землеробства в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Цюк Олексій Анатолійович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН", [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України Каб. Міністрів України]. — Київ, 2014. 

— 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (34 назви). — 100 пр. — 

[2014-3830 А] УДК 631.147(292.485:477) 

На ступінь кандидата 

6004. Білич А. В. Вартість аграрних підприємств: оцінювання та фактори 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Білич Анастасія Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Київ. 

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

с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3907 А] УДК 631.164.6 

6005. Бугайчук В. В. Відродження виробничого потенціалу сільськогоспо-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бугайчук Віта Віталіївна ; М-во 

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

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

[2014-3372 А] УДК 631.153 

6006. Васюренко Л. В. Формування і ефективність використання основного 

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

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

Васюренко Лариса Валентинівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 130 пр. — [2014-3384 А] УДК 631.11:330.142.211 

6007. Вітряк Т. Б. Моделювання процесів ефективного використання вироб-

ничого потенціалу сільськогосподарських підприємств галузі рослинництва : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, 

моделі та інформ. технології в економіці" / Вітряк Тетяна Борисівна ; Східноєвроп. 

ун-т економіки і менеджменту. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-3395 А] УДК 631.153:330.4 
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6008. Кондратюк Н. В. Підвищення ефективності виробництва соняшнику в 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кондратюк Наталя 

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

ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2014-3561 А] УДК 631.153:633.854.78 

6009. Крутько М. А. Розвиток обслуговуючої та фінансово-кредитної коопе-

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

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

Маргарита Анатоліївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. 

нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-3297 А] УДК 631.115.8:336.77 

6010. Ліпський Р. В. Розвиток та підвищення ефективності ресурсного 

потенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ліпський Роман Вікторович ; 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—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3608 А]

 УДК 631.11:330.111.4 

6011. Максим В. Л. Економічна ефективність виробництва свинини у 

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

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

Володимир Любомирович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. 

нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-

кого]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. 

— [2014-3616 А] УДК 631.14:637.5'64 

6012. Накай О. А. Розвиток виробництва продукції м'ясного тваринництва у 

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

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Накай Олександр 

Анатолійович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — Ужгород, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 120 пр. — [2014-3662 А] 

 УДК 631.15:637.5 

6013. Рижик І. О. Формування системи та розвиток сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів молочного напряму : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Рижик Ірина Олександрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т 

економіки і торгівлі"]. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(19 назв). — 120 пр. — [2014-3309 А] УДК 631.115.8:637.1 

6014. Савельєва О. М. Підвищення ефективності системи управління в 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Савельєва Олена 

Миколаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 

120 пр. — [2014-3311 А] УДК 631.15 
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6015. Салука І. Я. Функціонування сільськогосподарських підприємств на 

засадах маркетингової орієнтації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Салука Ірина 

Ярославівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. 

— Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 120 пр. — 

[2014-4436 А] УДК 631.11.027 

6016. Хлопоніна-Гнатенко О. І. Організаційно-економічні засади розвитку 

сільськогосподарських виробничих кооперативів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Хлопоніна-Гнатенко Ольга 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 (19 назв). — 12 0 пр. — [2014-3317 А] 

 УДК 631.115.8 

6017. Шевченко Е. В. Підвищення сталості виробництва продукції рослин-

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

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

Шевченко Еліна Вікторівна ; 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 (24 назви). — 100 пр. — [2014-3857 А] 

 УДК 631.11.016:633/635 

6018. Штанько О. С. Енергетичний менеджмент сільськогосподарських під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Штанько Олександр Сергійович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. 

— Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (32 назви). — 140 пр. — 

[2014-3320 А] УДК 631.11:[005:621.3 

6019. Юхно А. С. Удосконалення економіко-екологічного управління земель-

ними ресурсами сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття 

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

Юхно Альона Сергіївна ; 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—18 (27 назв). — 100 пр. — [2014-3870 А] 

 УДК 631.15:332.3 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь доктора 

6020. Артьомов М. П. Динамічна стабільність мобільних сільськогосподар-

ських агрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Артьомов Микола Прокопович ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка. — Харків, 2014. — 40, [1] c., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—38 (50 назв). — 100 пр. — [2014-3334 А] 

 УДК 631.31:62-192 

6021. Михайлов Є. В. Методологія обґрунтування складу і функціональних 

параметрів технічних засобів післязбиральної обробки зерна : (на прикладі Півдня 

України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 

"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Михайлов Євген Володимирович ; М-во 
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аграр. політики та продовольства України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — 

Мелітополь (Запоріз. обл.), 2014. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—39 (42 назви). — 

100 пр. — [2014-4641 А] УДК 631.362.3 

На ступінь кандидата 

6022. Потапова С. Є. Обґрунтування основних параметрів одновальцевої 

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

05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Потапова Світлана Євгеніївна ; 

Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4434 А]

 УДК 631.363.2 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь доктора 

6023. Мельничук Т. М. Наукове обґрунтування асоціативної взаємодії у 

системі ризобактерії — овочева рослина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Мельничук Тетяна Миколаївна ; 

Уман. нац. ун-т садівництва, [Ін-т сіл. госп-ва Криму Нац. акад. аграр. наук України]. 

— Умань (Черкас. обл.), 2014. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—45 (94 назви). — 

100 пр. — [2014-3633 А] УДК 631.461:635 

На ступінь кандидата 

6024. Буяновський А. О. Ґрунти і ґрунтовий покрив острова Зміїний : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.05 

"Біогеографія та географія ґрунтів" / Буяновський Андрій Олександрович ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Львів, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3379 А] 

 УДК 631.48(210.7)(262.5) 

6025. Дмітрієвцева Н. В. Вплив антропогенезу на зміну агрофізичних 

властивостей основних типів ґрунтів : (зони Полісся Рівнен. обл.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і 

агрофізика" / Дмітрієвцева Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування. — Рівне, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-3462 А] 

 УДК 631.41 

6026. Панасенко О. С. Гумус структурних агрегатів чорноземів типових 

природних і агроекосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика" / Панасенко Ольга Сергіївна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-

кучаєва. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — 

[2014-3692 А] УДК 631.445.4:631.417.2 

6027. Портухай О. І. Оцінювання впливу агрофізичних показників на міграцію 

радіонуклідів у гідроморфних ґрунтах Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика" / 

Портухай Оксана Іванівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Рівнен. 

держ. гуманітар. ун-т]. — Рівне, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2014-3712 А] УДК 631.453(477.41/.42) 
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631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

6028. Цилюрик О. І. Наукове обґрунтування ефективності систем основного 

обробітку ґрунту в короткоротаційних сівозмінах північного Степу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. 

землеробство" / Цилюрик Олександр Іванович ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. 

ун-т, [Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони НААН України"]. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 

(61 назва). — 100 пр. — [2014-4674 А] 

 УДК 631.51.021:631.8 

На ступінь кандидата 

6029. Кошицька Н. А. Вплив елементів технології сушіння і зберігання на 

якісні показники насіння ріпаку для промислового переробляння : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. оброб. продуктів 

рослинництва" / Кошицька Ніна Анатоліївна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Ін-т сіл. госп-ва Полісся Нац. акад. 

аграр. наук України]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 130 пр. — [2014-3571 А] 

 УДК 631.563.2:633.854.79 

6030. Мовчан К. І. Формування урожайності та якості зерна квасолі звичайної 

залежно від способу сівби та густоти рослин в умовах Лісостепу правобережного : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 

"Рослинництво" / Мовчан Катерина Іванівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. 

госп-ва Поділля. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2014-4643 А] 

 УДК 631.53:635.652/.654 

6031. Панасенко О. Л. Ефективність елементів інтенсивної системи 

землеробства при вирощуванні сої в Лівобережному Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / 

Панасенко Олег Леонідович ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Харків. нац. 

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Дніпропетровськ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2014-4283 А] 

 УДК 631.51.021:633.34](477.5) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь доктора 

6032. Писаренко П. В. Теоретичне обґрунтування та практична реалізація 

застосування різних типів режимів зрошення та способів поливу сільськогоспо-

дарських культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 

06.01.02 "С.-г. меліорації" / Писаренко Павло Володимирович ; М-во аграр. політики 

та продовольства України, Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. 

землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (63 назви). — 100 пр. — [2014-4648 А] 

 УДК 631.67:633.1/.4 
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631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

6033. Гуменюк О. В. Агрохімічне обґрунтування застосування мінеральних 

добрив та Філазоніту МЦ під картоплю столову на темно-сірому опідзоленому ґрунті 

Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Гуменюк Олена Валентинівна ; Каб. Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-4544 А] 

 УДК 631.86:635.21(477.41) 

6034. Жмуденко В. М. Продуктивність яблуні залежно від систем утримання 

ґрунту та удобрення в насадженнях Правобережного Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / 

Жмуденко Володимир Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 24 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 130 пр. — [2014-3972 А] 

 УДК 631.8:634.11](292.485:477.4) 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи  

насаджень. Оцінювання ділянки 

На ступінь кандидата 

6035. Ільєнко Т. В. Оцінювання вологозабезпеченості агрофітоценозів за 

даними дистанційного зондування Землі з космосу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Ільєнко Тетяна Володи-

мирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — 

Київ, 2014. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24 (26 назв). — 100 пр. — 

[2014-4238 А] УДК 631.95:528.88 

6036. Стерлікова О. М. Формування популяцій фітопатогенних грибів під 

впливом рослин різних сортів і гібридів огірка в агрофітоценозах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Стерлікова 

Оксана Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 

природокористування. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-4317 А] УДК 631.95:582.288 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

6037. Гаврилюк Ю. В. Бур'яни культурфітоценозів Лівобережного Степу 

України та заходи їх контролю за умов органічного землеробства : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Гаврилюк 

Юлія Володимирівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 

2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3409 А]

 УДК 632.5:574.4](477.5) 

6038. Мовчан І. В. Удосконалення технології застосування гербіцидів за 

вирощування кукурудзи в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Мовчан Ігор 
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Володимирович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України, [Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля Нац. акад. аграр. наук 

України]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-3645 А] УДК 632.954:633.15(292.485:477.4) 

6039. Сапожникова М. М. Обґрунтування масового розведення золотоочки 

звичайної (Chrysopa carnea Steph.) для захисту овочевих культур в закритому ґрунті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 

"Ентомологія" / Сапожникова Марія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

захисту рослин, [Інж.-технол. ін-т "Біотехніка"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-4302 А] 

 УДК 632.937.3:595.74 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво.  

Садівництво. Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

6040. Лаврик І. М. Оптимізація елементів технології вирощування люпину 

вузьколистого та люпину білого в умовах північно-східного Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 

"Рослинництво" / Лаврик Ірина Миколаївна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. — Суми, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3593 А]

 УДК 633.1:635.65 

6041. Філіпов Є. Г. Агротехнічні заходи вирощування сафлору красильного в 

умовах зрошення на півдні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Філіпов Євген Геннадійович ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. 

ун-т". — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. 

— [2014-4670 А] УДК 633.18:631.67](477.72) 

633.5 Прядильні та волокнисті рослини 

На ступінь кандидата 

6042. Ходаніцька О. О. Дія хлормекватхлориду і трептолему на морфогенез, 

продуктивність та жирнокислотний склад насіння льону олійного : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / 

Ходаніцька Олена Олександрівна ; Уман. нац. ун-т садівництва, [Вінниц. держ. пед. 

ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-3822 А] 

 УДК 633.521:631.811.98 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь доктора 

6043. Поліщук В. В. Біологічні основи формування високоякісного насіння 

цукрових буряків залежно від агротехнологічних умов вирощування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 
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Поліщук Валентин Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 

"Ін-т землеробства НААН" [та ін.]. — Київ, 2014. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—38 (41 назва). — 100 пр. — [2014-4651 А] 

 УДК 633.63:631.53.02 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь кандидата 

6044. Кривохатко Г. Г. Біотехнологічні прийоми регенерації рослин в 

культурі тканин та органів і клонального мікророзмноження полину естрагон 

(Artemisia dracunculus L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Кривохатко Ганна Геннадіївна ; НАН України, 

Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Ін-т 

ефіроолійн. і лікар. рослин (нині Ін-т сіл. госп-ва Криму) Нац. акад. аграр. наук 

України, м. Сімферополь]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2014-4017 А] УДК 633.81:57.085.2 

634 Вирощування плодів. Плодівництво 

На ступінь кандидата 

6045. Аль Маршді Лоай С. Рахді. Розмноження, ріст і плодоношення фундука 

в Лівобережному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Аль Маршді Лоай С. Рахді ; М-во аграр. 

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

ун-т]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2014-3884 А] УДК 634.54:631.526.3 

634.8 Виноградарство 

На ступінь доктора 

6046. Клименко В. П. Наукові основи створення вихідного матеріалу і 

виведення нових високопродуктивних сортів винограду : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Клименко Віктор 

Павлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". — 

Ялта, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—41 (105 назв). — 100 пр. — 

[2014-3532 А] УДК 634.8:631.52 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

6047. Бандура І. І. Удосконалення елементів технології промислового вироб-

ництва їстівних грибів роду Pleurotus (Fr.) P. Kumm : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Бандура Ірина Іванівна ; 

Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 200 пр. — 

[2014-4368 А] УДК 635.82:631.53 

6048. Горбась С. М. Потенціал міжвидових гібридів картоплі за вмістом 

крохмалю та іншими ознаками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
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наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Горбась Сергій Миколайович ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. 

акад. — Суми, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 110 пр. — 

[2014-3423 А] УДК 635.21:631.532 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

6049. Гутий Б. В. Фармакокорекція системи антиоксидантного захисту 

молодняку великої рогатої худоби за експериментального кадмієвого токсикозу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. 

фармакологія та токсикологія" / Гутий Богдан Володимирович ; М-во аграр. політики 

та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 

ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(47 назв). — 100 пр. — [2014-4545 А] УДК 636.2.09:615.9 

6050. Морозенко Д. В. Патогенетична роль порушень метаболізму сполучної 

тканини, інформативність його показників для діагностики та оцінки ефективності 

лікування собак і котів за внутрішніх хвороб : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Морозенко 

Дмитро Володимирович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Бі-

лоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2014. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 37—41 (40 назв). — 100 пр. — [2014-4058 А] 

 УДК 636.7/.8.09:616.1/.4-092 

На ступінь кандидата 

6051. Звенігородська Т. В. Патогенез, діагностика та лікування запальних 

хвороб пародонта у свійського кота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Звенігородська Таміла Владиславівна ; 

Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3256 А]

 УДК 636.8.09:616.314.17-002-092-07-08 

6052. Іванова О. В. Гігієнічна оцінка стоків свинарських підприємств за 

вмістом лікарських препаратів та стероїдних гормонів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 

Іванова Олена Вадимівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3977 А] 

 УДК 636.09:614.779 

6053. Іздепський А. В. Патогенетичне обґрунтування лікування коней з 

асептичними артритами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Іздепський Андрій Віталійович ; Каб. Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Луган. нац. аграр. 

ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 2014. — 18 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3257 А] 

 УДК 636.1.09:616.72-002-08 
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6054. Корзуненко В. Д. Діагностика та профілактика змішаного Т-2 і 

дезоксиніваленолотоксикозу в курчат-бройлерів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / 

Корзуненко Володимир Дмитрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України Каб. Міністрів України]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-4249 А] 

 УДК 636.52/.58.09 

6055. Корнєйков О. М. Епізоотологія лейкозу великої рогатої худоби в 

центрально-східній зоні України, розробка та удосконалення засобів діагностики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 

мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Корнєйков Олександр 

Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і 

клініч. вет. медицини". — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-4250 А] УДК 636.2.09:616.98:578.2 

6056. Лаптєва К. А. Рання діагностика отруєнь курей-несучок плюмбуму 

ацетатом та його токсикологічна характеристика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / 

Лаптєва Катерина Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

експерим. і клініч. вет. медицини". — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4255 А] 

 УДК 636.52/.58.09:615.099 

6057. Музика Н. М. Епізоотологічний моніторинг та вдосконалення лабора-

торної діагностики вірусного ентериту гусей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 

хвороби та імунологія" / Музика Наталія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Харків, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4267 А] 

 УДК 636.598.09:616.98:578.822 

6058. Пирин Б. В. Комбінована внутрішньовенна анестезія у собак різного віку 

залежно від типу больової реакції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Пирин Богдан Васильович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква 

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

[2014-4094 А] УДК 636.7.09:616-009.7-089.5 

636.1 Однокопиті (непарнокопиті) тварини 

На ступінь кандидата 

6059. Куриленко Ю. Ф. Біорізноманіття генофонду коней за різними типами 

генетичних маркерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Куриленко Юрій Федорович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України Каб. Міністрів України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 

2014. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-4410 А] УДК 636.1:575.17 

6060. Мельник О. В. Особливості генетичної структури різних порід коней за 

мікросателітними локусами ДНК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
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наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Мельник Оксана Валеріївна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України Каб. Міністрів України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-4422 А] УДК 636.1.082:575 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

6061. Боднар П. В. Ефективність використання генофонду голштинської 

породи в умовах Прикарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Боднар Петро Васильович ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2014-4210 А] 

 УДК 636.234.082.26(477.86) 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

6062. Бодряшова К. В. Відтворювальна здатність свиноматок та комплекту-

вання маточного складу у стадах свиней за різних методів розведення : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 

тварин" / Бодряшова Катерина Валентинівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2014. — 18 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4374 А] 

 УДК 636.4.082.4 

6063. Мангура Л. П. Продуктивні якості свиней червоної білопоясої породи за 

різних методів розведення та рівнів годівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с -г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Мангура Любов 

Павлівна ; Нац. акад. прав. наук України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва, 

[Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Полтава, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-4564 А] УДК 636.4.082 

6064. Новікова Н. В. Підвищення продуктивних якостей та адаптаційних 

властивостей свиней сучасних генотипів за умов промислової технології 

виробництва свинини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Новікова Наталя 

Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва, 

[Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Полтава, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-4704 А] 

 УДК 636.4.083:637.5.05 

6065. Сікун М. В. Обґрунтування окремих технологічних рішень вирощування 

молодняку свиней на основі використання вологих кормів різної консистенції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія 

вир-ва продуктів тваринництва" / Сікун Микола Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т тваринництва. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 

(7 назв). — 100 пр. — [2014-3765 А] УДК 636.4.084 
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636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь доктора 

6066. Катеринич О. О. Селекційні та методологічні основи підвищення 

ефективності формування господарсько-корисних ознак сільськогосподарської 

птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 

"Розведення та селекція тварин" / Катеринич Олег Олександрович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т тваринництва, [Ін-т птахівництва]. — Харків, 2014. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2014-3521 А] УДК 636.5.082.2 

На ступінь кандидата 

6067. Сидоренко О. Г. Ефективність диференційованої годівлі перепелів 

японських : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 

"Годівля тварин і технологія кормів" / Сидоренко Ольга Геннадіївна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Харків. держ. зоовет. акад., [Луган. нац. аграр. 

ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 

— [2014-3761 А] УДК 636.59.084.41 

636.9 Інші тварини, яких утримують люди 

На ступінь доктора 

6068. Коцюбенко Г. А. Обґрунтування ефективної системи селекційних 

методів та технологічних підходів підвищення продуктивності в галузі кро-

лівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 

"Розведення та селекція тварин" / Коцюбенко Ганна Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2014. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38. — 100 пр. — [2014-4406 А] 

 УДК 636.92.082 

На ступінь кандидата 

6069. Кременчук Л. В. Обґрунтування віку продуктивного використання 

вівцематок асканійської каракульської породи та його вплив на якість потомства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія 

вир-ва продуктів тваринництва" / Кременчук Ліля Володимирівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т тваринництва, [Одес. держ. аграр. ун-т Мінагрополітики України]. 

— Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-3576 А] УДК 636.933.082 

6070. Махно К. І. М'ясна продуктивність, перетравність корму та обмін 

речовин у молодняку кролів за різних рівнів та джерел хрому в комбікормах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 

тварин і технологія кормів" / Махно Костянтин Іванович ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Харків. держ. зоовет. акад., [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України Каб. Міністрів України]. — Харків, 2014. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3626 А] 

 УДК 636.92.085.55 

6071. Позняковський Ю. В. М'ясна продуктивність, перетравність корму та 

обмін речовин у молодняку кролів за різних рівнів клітковини в комбікормах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 



   

 
174 

тварин і технологія кормів" / Позняковський Юрій Володимирович ; Каб. Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4433 А] 

 УДК 636.92.085.033 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь кандидата 

6072. Галенко О. О. Розроблення технології білково-мінерального збагачувача 

геродієтичного для м'ясних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з 

гідробіонтів" / Галенко Олег Олександрович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 120 пр. — 

[2014-4218 А] 

 УДК 637.52 

6073. Полупан В. В. Технологія м'ясних посічених виробів із використанням 

добавки білково-мінеральної : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Полупан Валентин Вадимович ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 150 пр. — [2014-4511 А] 

 УДК 637.521.47 

638 Догляд, утримання і розведення комах та інших  

членистоногих. Бджільництво. Шовківництво 

На ступінь кандидата 

6074. Волощук І. В. Оптимізація продуктивного використання бджолиних 

маток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 

"Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Волощук Іван Володимирович ; Каб. 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-4379 А] 

 УДК 638.145.5 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне  

господарство. Служба побуту 

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі.  

Страви. Харчування. Столовий посуд 

На ступінь кандидата 

6075. Фарісєєв А. Г. Розробка апарата для жарення м'яса в умовах 

електроосмосу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / 

Фарісєєв Андрій Геннадійович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, [ВНЗ 

Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 150 пр. — [2014-4518 А] 

 УДК 641.526.7 
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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 доктора 

6076. Киричок Т. Ю. Наукові основи забезпечення зносостійкості банкнотної 

продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.01 

"Машини і процеси полігр. вир-ва" / Киричок Тетяна Юріївна ; Укр. акад. 

друкарства, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Львів, 2014. — 45 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—42 (56 назв). — 100 пр. — [2014-3994 А] 

 УДК 655.3.022.066.36 

На ступінь кандидата 

6077. Віщук О. Ю. Робота редактора з авторами-дітьми : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.05 "Теорія та 

історія видавн. справи та редагування" / Віщук Оксана Юріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. 

— Київ, 2014. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 120 пр. — [2014-4609 А]

 УДК 655.512:808.1-053.2 

6078. Кушлик Б. Р. Удосконалення технології друкування малотиражної 

продукції плоским офсетним друком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Кушлик Богдан 

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

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-4557 А] 

 УДК 655.3.022/.023:681.62 

6079. Несхозієвська Т. М. Технологічне забезпечення зносостійкості деталей 

аркушепровідних систем друкарських машин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / 

Несхозієвська Тетяна Михайлівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

Київ, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4645 А]

 УДК 655.1/.3 

6080. Салига П. Г. Трансформація мережевих електронних журналів як явища 

масової комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.05 "Теорія та історія видавн. справи та редагування" / 

Салига Павло Георгійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. 

— Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14. — 120 пр. — [2014-4656 А] 

 УДК 655.413:004.738.5 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

6081. Валіулліна З. В. Забезпечення технологічного оновлення пасажирських 

автотранспортних підприємств в умовах інноваційного розвитку : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 

підприємствами" / Валіулліна Зоряна Володимирівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування. — Рівне, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-3380 А] УДК 656.13.025.2.078:330.341.1 

6082. Манько І. В. Обґрунтування доцільності переведення легкових авто-

мобілів на живлення зрідженим нафтовим газом в умовах експлуатації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та 

ремонт засобів трансп." / Манько Іван Володимирович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4502 А]

 УДК 656.13.065.3 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

6083. Бантюкова С. О. Підвищення ефективності експлуатації сортувальних 

гірок з урахуванням безпеки їх використання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Бантюкова Світлана Олександрівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Харків, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4205 А] 

 УДК 656.212.5:656.25 

6084. Божок Н. О. Розвиток системи планування парків пасажирських вагонів 

підприємств залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Божок Наталія 

Олексіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 120 пр. 

— [2014-3361 А] УДК 656.223.1.071.4 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь кандидата 

6085. Васильєв Д. В. Багатокритеріальне управління процесами розв'язання 

конфліктних ситуацій між повітряними кораблями в умовах невизначеності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та 

упр. рухом" / Васильєв Денис Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 120 пр. — 

[2014-4442 А] УДК 656.7.052.4/.5 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

6086. Перевозова І. В. Теоретичні та організаційні засади економічної 

експертизи в управлінні підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Перевозова Ірина 

Володимирівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 

2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—38 (69 назв). — 130 пр. — [2014-4287 А]

 УДК 657.6:622 

6087. Хорунжак Н. М. Модернізація обліку і контролю в бюджетних 

установах в умовах системної трансформації управління : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
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Хорунжак Надія Михайлівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 

39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (57 назв). — 180 пр. — [2014-3826 А] 

 УДК 657.1 

На ступінь кандидата 

6088. Амбарчян В. С. Бухгалтерський облік та аналіз фінансових інвестицій 

банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Амбарчян Вікторія Самвелівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

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

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3326 А] УДК 657.424:336.767 

6089. Мужевич Н. В. Облік і аналіз витрат на утримання та експлуатацію 

будівельної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец. 

] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мужевич Наталія Володимирівна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 150 пр. — [2014-3301 А] УДК 657.471.14:69 

6090. Селіщев С. В. Аудит матеріальних витрат підприємств: методика і 

організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Селіщев Сергій В'ячеславович ; Держ. служба 

статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4306 А] 

 УДК 657.6:657.471 

6091. Скрипник М. Є. Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні 

виробничим підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Скрипник Микола Євгенович ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-3775 А] УДК 657.4 

6092. Томчук В. В. Бухгалтерський облік і контроль грошових потоків у 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Томчук Віктор 

Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

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

— 140 пр. — [2014-4151 А] УДК 657.15:631.11 

6093. Царук Н. Г. Обліково-аналітичне забезпечення управління овочівництвом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [ спец.] 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Царук Наталія Георгіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Нац. ун-т біоресурсів і приро-

докористування України Каб. Міністрів України]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 140 пр. — [2014-4174 А] 

 УДК 657.471.76:635 

6094. Швець Л. І. Облік та аналіз соціальних витрат підприємств машино-

будівної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Швець Людмила Іванівна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(25 назв). — 150 пр. — [2014-3319 А] УДК 657.471.12:621 

6095. Яремчук Н. Ф. Облік і контроль інвестиційної та операційної 

нерухомості сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Яремчук 
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Наталя Федорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки", [Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 140 пр. — [2014-4199 А] УДК 657.922:631.2 

658 Організація комерційних і приватних  

підприємств. Організація торгівлі 

На ступінь кандидата 

6096. Барун М. В. Економіко-екологічна оцінка ефективності ресурсозбе-

рігаючих проектів з використання вторинних ресурсів : (на прикладі вир-ва дорож.-

буд. матеріалів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-

довища" / Барун Марина Вікторівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-

екол. дослідж. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2014-3897 А] УДК 658.567 

6097. Беспалюк Х. М. Формування бізнес-портфеля приладобудівних під-

приємств на засадах маркетингу та логістики : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Беспалюк Христина Мирославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 

25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (23 назви). — 100 пр. — 

[2014-4686 А] УДК 658.8+005.932]:681.2 

6098. Гончарук І. В. Розвиток та ефективність підприємницької діяльності у 

виробництві біопалива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гончарук Інна Вікторівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 130 пр. — [2014-3287 А]

 УДК 658:[620.925:662.7 

6099. Гринько П. Л. Управління грошовими потоками в торговельних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гринько Павло Леонідович ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4615 А] 

 УДК 658.153.8 

6100. Гудзь О. І. Планування діяльності машинобудівного підприємства на 

засадах формування життєвого циклу продукції : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ольга Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 25 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (22 назви). — 100 пр. — [2014-3954 А] 

 УДК 658.5:62 

6101. Данчук М. В. Науково-методичні основи ризик-менеджменту під-

приємства в умовах нелінійної динаміки розвитку економіки : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Данчук Марія Вікторівна ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2014. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3451 А] 

 УДК 658.14/.17 

6102. Камінський С. І. Управління фінансовим циклом підприємства торгівлі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
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та упр. підприємствами" / Камінський Сергій Іванович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — 

[2014-3512 А] УДК 658.15 

6103. Колчева Д. В. Товарознавче оцінювання меблево-декоративних тканин з 

вогнезахисними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Колчева Дар'я Ва-

леріївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 

ім. Михайла Туган-Барановського]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-4248 А] 

 УДК 658.62:005.52]:684.74 

6104. Косовець Г. М. Економіко-організаційний механізм забезпечення 

якісною сировиною овочепереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Косовець Галина Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Житомир. нац. агроекол. 

ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3568 А] 

 УДК 658.821:664.83/.84 

6105. Крепак А. С. Управління зовнішньою рекламою підприємств торгівлі : 

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

та упр. підприємствами" / Крепак Анна Сергіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (28 назв). — 100 пр. — 

[2014-4253 А] УДК 658.8:[659.133/.136:005 

6106. Лисевич С. Г. Економічна оцінка організаційно-технічного рівня 

гірничорудного підприємства : (на прикладі гірн.-збагачув. комбінатів Кривбасу) : 

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

та упр. підприємствами" / Лисевич Сергій Григорович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. 

ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—17 (32 назви). — 100 пр. — [2014-3603 А] 

 УДК 658.15:622.34(477.63) 

6107. Лях І. О. Управління фінансово-економічною діяльністю підприємств на 

основі адаптивно-реноваційного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Олександрівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2014-4262 А] УДК 658.14/.16 

6108. Ляхович К. П. Концентрація виробництва на підприємствах харчової 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ляхович Катерина Петрівна ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2014-3614 А] УДК 658.168.5:664 

6109. Мазур А. В. Формування структури основних засобів науково-технічної 

підготовки машинобудівного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Андріана Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (22 назви). — 100 пр. — [2014-4035 А]

 УДК 658.27:621 

6110. Манаєнко І. М. Механізм інвестиційного забезпечення інноваційного 

розвитку підприємств електроенергетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Манаєнко 

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

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (33 назви). — 100 пр. — [2014-4263 А] 

 УДК 658:621.3]:330.3 

6111. Михайлова М. В. Маркетингове планування в підприємствах ресторан-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Михайлова Марія Володи-

мирівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-4642 А] УДК 658.8:640.432 

6112. Мушников О. О. Управління стійкістю інноваційно-інвестиційного 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мушников Олександр 

Олександрович ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4268 А] УДК 658:330.3 

6113. Обелець Т. В. Механізм формування та реалізації виробничої програми 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Обелець Тетяна 

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

с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — [2014-4069 А] 

 УДК 658.5:621 

6114. Ониськів В. О. Маркетингове забезпечення інноваційного продукту для 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ониськів Віталій Олегович ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(32 назви). — 150 пр. — [2014-3682 А] УДК 658.589:663.4 

6115. Протасова Є. В. Формування, оцінка та управління експлуатаційною 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Протасова Єлізавета 

Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", [Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. 

акад. буд-ва та архітектури"]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-3717 А] 

 УДК 658.14/.17:657.471.11 

6116. Пшенична Т. М. Маркетингове забезпечення якості товарів в умовах 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Пшенична Тетяна Миколаївна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3724 А] 

 УДК 658.8:658.56 

6117. Саламацька О. Ю. Адаптивне маркетингове управління будівельним 

комплексом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Саламацька Ольга Юріївна ; ПВНЗ 

"Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля". — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4117 А] 

 УДК 658.8:69](477) 

6118. Серединська І. В. Формування інтегрованої системи вартісно-орієнто-

ваного управління машинобудівними підприємствами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
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Серединська Ірина Володимирівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — 

Тернопіль, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-3760 А] УДК 658.15:621 

6119. Сигида Л. О. Обґрунтування вибору маркетингових каналів для 

розподілу інноваційної продукції промислових підприємств : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Сигида Любов Олексіївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2014-4308 А] 

 УДК 658.821 

6120. Сова В. В. Інформаційне забезпечення інтегрованих маркетингових 

комунікацій підприємств торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сова Владислава 

Вікторівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3849 А] УДК 658.8:004 

6121. Сухоставець А. І. Стратегія розвитку підприємництва у соціальній сфері 

села : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сухоставець Андрій Іванович ; Міжнар. ун-т 

бізнесу і права, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Херсон, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(23 назви). — 100 пр. — [2014-3313 А] УДК 658.17(1-22) 

6122. Товстенюк О. В. Діагностика інвестиційної привабливості машинобудів-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Товстенюк Олександр Віта-

лійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. 

— Львів, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (25 назв). — 

100 пр. — [2014-4150 А] УДК 658.152:621 

6123. Хамула О. О. Організаційно-економічний механізм управління систе-

мою реалізації книжкової продукції в підприємствах електронної торгівлі : автореф. 

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

підприємствами" / Хамула Ольга Орестівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, 

Львів. комерц. акад., [Укр. акад. друкарства]. — Львів, 2014. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (26 назв). — 100 пр. — [2014-3817 А] 

 УДК 658.84:655.42 

6124. Черкес Р. Б. Інвестування у господарські відносини підприємства на 

засадах партнерського маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Черкес Роман 

Богданович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-4716 А] 

 УДК 658.3:658.8 

6125. Шереметинська О. В. Управління оборотними засобами підприємств 

харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шереметинська Оксана 

Валеріївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—20 (39 назв). — 110 пр. — [2014-4598 А] 

 УДК 658.15:664 

6126. Шуляр Н. В. Розвиток систем забезпечення якості діяльності 

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

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

Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2014-4189 А] 

 УДК 658.562:62 

6127. Щербакова А. С. Управління інвестиційним потенціалом підприємств, 

що господарюють на осушуваних землях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Анастасія Сергіївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-3868 А] 

 УДК 658.152:332.3 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузі 

На ступінь доктора 

6128. Арсеньєва О. П. Наукові основи створення високоефективних 

пластинчастих теплообмінних апаратів для хіміко-технологічних систем : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та 

обладнання хім. технології" / Арсеньєва Ольга Петрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (56 назв). 

— 100 пр. — [2014-4525 А] УДК 66.045.1 

На ступінь кандидата 

6129. Гафуров О. В. Удосконалення процесу ультрафільтрації білково-

вуглеводної молочної сировини та його апаратурне оформлення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання 

харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Гафуров Олег Вікторович ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(19 назв). — 150 пр. — [2014-4541 А] УДК 66.067.1:664 

6130. Дзіняк М. Б. Основи технології алкілацетатів аліфатичних спиртів С4—С5 

з використанням як каталізаторів солей сульфокислот : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец. ] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. 

синтезу" / Дзіняк Мар'яна Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 8—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-3459 А] УДК 66.095.13.097 

6131. Квашук Ю. В. Розробка екологічно безпечних інгібіторів корозії для 

захисту обладнання харчових виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / 

Квашук Юлія Валеріївна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка, [Чернігів. 

нац. технол. ун-т]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2014-4447 А] УДК 66.018:641.54 

6132. Кузнецова М. М. Теоретичні та експериментальні дослідження процесу 

подрібнення твердих матеріалів у кульовому млині : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / 

Кузнецова Марія Максимівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 150 пр. — [2014-4023 А]

 УДК 66.022.5 

6133. Сімейко К. В. Енергоефективна технологія одержання матеріалів 

електротермічним піролізом вуглеводневих газів : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенер-

гетика" / Сімейко Костянтин Віталійович ; НАН України, Ін-т газу. — Київ, 2014. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 150 пр. — [2014-4311 А] 

 УДК 66.088 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь доктора 

6134. Мельник С. Р. Наукові основи одержання і технологія моно- та діестерів 
аліфатичних карбонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Мельник Степан 
Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви). — 100 пр. — [2014-4165 А] 

 УДК 661.8'074/'075:547.478.9 

На ступінь кандидата 

6135. Дудка С. В. Підвищення ефективності процесу гранулоутворення 
мінеральних добрив у барабанному грануляторі-сушарці : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [ спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. 
технології" / Дудка Сергій Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 
— Харків, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 120 пр. — 
[2014-3471 А] УДК 661.152.011 

6136. Забнєва О. В. Вилучення хлор- та нітропохідних фенолу із води шаром 
біологічно активного вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Забнєва Ольга Володимирівна ; НАН 
України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — Київ, 2014. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3480 А] 

 УДК 661.183.2:547.56]:628.39 
6137. Острога Р. О. Процес покриття гранул мінеральних добрив органічною 

суспензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Острога Руслан Олексійович ; 
Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). 
— 100 пр. — [2014-4569 А] УДК 661.152.4.096.5 

6138. Чверенчук А. І. Пористі керамічні адсорбенти низькотемпературного 
випалу на основі синтетичних NaA і NaX цеолітів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. 
матеріалів" / Чверенчук Андрій Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4345 А]
 УДК 661.183.1 

6139. Шутєєва І. Ю. Корундові покриття та золь-гель композиції для 
високотемпературного захисту графіту від окиснення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. 
матеріалів" / Шутєєва Ірина Юріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 
Харків, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (24 назви). — 100 пр. — [2014-4720 А]
 УДК 661.666.2:669.056.9:666.762.11 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь доктора 

6140. Чешко Ф. Ф. Розвиток теоретико-технологічних основ виробництва 

кам'яновугільного електродного пеку з смол різної піролізованості : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. технологія палива і 

палив.-мастил. матеріалів" / Чешко Федір Федорович ; М-во пром. політики України, 

Держ. підприємство "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)". — Харків, 2014. — 

42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (48 назв). — 100 пр. — [2014-4472 А] 

 УДК 662.749.38/.39.092 

На ступінь кандидата 

6141. Будько М. О. Фізико-хімічні умови процесу перетворення енергії 

біомаси при переестерифікації рослинних олій у біодизельне паливо : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання 

відновлюв. видів енергії" / Будько Марина Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

відновлюв. енергетики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 

2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 110 пр. — [2014-3248 А]

 УДК 662.75:620.92 

6142. Воробйов М. В. Енерготехнологічне вдосконалення процесів утилізації 

теплоти у високотемпературних паливних печах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 

теплоенергетика" / Воробйов Микита Валерійович ; НАН України, Ін-т газу. — Київ, 

2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 150 пр. — [2014-4380 А]

 УДК 662.993:662.921 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

663.4 Пивоваріння 

На ступінь кандидата 

6143. Бойко М. І. Технологія зернового екстракту із тритікале : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. 

речовин та продуктів бродіння" / Бойко Марина Іванівна ; Нац. ун-т харч. технологій. 

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

[2014-4375 А] УДК 663.44 

663.6/.8 Мінеральні води. Лікувальні води. Морозиво. Соки 

На ступінь кандидата 

6144. Антонюк О. В. Розроблення технології морозива молочного та аро-

матичного з рослинними екстрактами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з 

гідробіонтів" / Антонюк Олена Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 

2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (31 назва). — 115 пр. — [2014-4203 А]

 УДК 663.674.03 

664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль.  

Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 

6145. Ткаченко С. В. Підвищення ефективності очищення дифузійного соку з 

використанням гідроксиду алюмінію в нанорозмірному стані : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин 
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та продуктів бродіння" / Ткаченко Сергій Володимирович ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

130 пр. — [2014-4461 А] УДК 664.1 

664.3 Харчові масла та жири 

На ступінь кандидата 

6146. Арутюнян Т. В. Технологія маргарину та майонезу з використанням 

пророщених злаків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-косметич. продуктів" / 

Арутюнян Тетяна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-4364 А] УДК 664.325/.34 

6147. Панікарова Б. О. Удосконалення технології рибних січених виробів 

шляхом використання білкової добавки з колагеновмісної сировини : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. 

продукції" / Панікарова Богдана Олександрівна ; Харків. держ. ун-т харчування та 

торгівлі. — Харків, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 

150 пр. — [2014-4571 А] УДК 664.38:639.38 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво 

На ступінь кандидата 

6148. Дугіна К. В. Удосконалення технології крупів підвищеної харчової 

цінності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.02 

"Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, олійн. і луб'ян. культур" / 

Дугіна Катерина Валентинівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Харків. нац. техн. ун-т 

сіл. госп-ва ім. Петра Василенка М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

130 пр. — [2014-3470 А] УДК 664.78 

6149. Карпик Г. В. Удосконалення технологій макаронних виробів, збагачених 

харчовими волокнами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.01 "Технологія хлібопекар. продуктів, кондитер. виробів та харч. 

концентратів" / Карпик Галина Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 130 пр. — [2014-3517 А] 

 УДК 664.69 

6150. Семенова А. Б. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з 

використанням продуктів переробки круп'яних культур : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Технологія хлібопекар. продуктів, 

кондитер. виробів та харч. концентратів" / Семенова Анастасія Борисівна ; Нац. ун-т 

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

(18 назв). — 130 пр. — [2014-3758 А] УДК 664.66.022.39 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.1/.3 Олії, жири, віск і продукти, що виробляються з них 

На ступінь кандидата 

6151. Куниця К. В. Технологія модифікованих жирів на основі соняшникової 

олії насиченого типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-косметич. продуктів" / 

Куниця Катерина Вікторівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4409 А]

 УДК 665.383 

665.6/.7 Процеси і продукти нафтової та суміжних  

з нею галузей промисловості 

На ступінь кандидата 

6152. Галкін А. В. Оцінка структурно-механічних властивостей бітумів, 

модифікованих полімерами типу СБС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Галкін Андрій 

Володимирович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. автомоб.-

дорож. ун-т]. — Харків, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2014-3412 А] 

 УДК 665.775-966.5 

6153. Гринчук Ю. М. Модифікація дорожніх бітумів епоксидом ріпакової 

олії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. 

технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Гринчук Юрій Миколайович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-3950 А] 

 УДК 665.637.8:665.334.9.094.3 

6154. Коновалов С. В. Утворення коксу в карбоній-іонних реакціях та його 

поведінка в дезактивованих каталізаторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.13 "Нафтохімія і вуглехімія" / Коновалов Сергій 

Вікторович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4403 А] 

 УДК 665.64.097 

6155. Старовойт М. А. Розробка технологічних способів модифікації вугілля і 

вугільних шихт для підвищення якості коксу як доменного палива : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. технологія палива і 

палив.-мастил. матеріалів" / Старовойт Марія Анатоліївна ; Нац. металург. акад. 

України. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-4712 А] 

 УДК 665.7.032.56:662.741 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

666.1/.29 Скляна промисловість. Емалі. Глазурі 

На ступінь кандидата 

6156. Бабіч О. В. Біоактивні резорбційні кальційсилікофосфатні склокрис-

талічні матеріали для кісткового ендопротезування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / 

Бабіч Олена Вікторівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-3891 А] 

 УДК 666.266 
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666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь кандидата 

6157. Мельник О. М. Композиційні високоміцні, зносостійкі матеріали 

поліфункціонального призначення на основі нанопорошків ZrO2 : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. 

неметал. матеріалів" / Мельник Ольга Михайлівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т", [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 13—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-4454 А] 

 УДК 666.63 

6158. Христич О. В. Сегнетокерамічні матеріали в системі BaO–SrO–TiO2 з 

нелінійними електрофізичними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / 

Христич Олена Валеріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4172 А] 

 УДК 666.65 

666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь кандидата 

6159. Мельник А. Я. Неавтоклавні газобетони на основі модифікованих 

в'яжучих композицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Мельник Андрій Ярославович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-4047 А] УДК 666.973.6 

6160. Мєленцов М. О. Створення розчинобетононасоса з підвищеною про-

пускною здатністю клапанних вузлів та стабільною подачею бетонної суміші : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини 

для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Мєленцов Микола Олексійович ; Харків. 

нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18— 21(34 назви). — 100 пр. — [2014-3635 А] УДК 666.97.053 

6161. Русин Б. Г. Високофункціональні бетони на основі портландцементів, 

модифікованих ультрадисперсними мінеральними добавками : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / 

Русин Богдан Георгійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4299 А]

 УДК 666.972.5 

669 Металургія 

669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство.  

Металургійні процеси 

На ступінь кандидата 

6162. Гайкова Т. В. Вдосконалення процесу витягування коробчастих деталей 

із листового біметалу алюміній-мідь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Гайкова Тетяна 

Владиславівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук 

(Полтав. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 110 пр. — 

[2014-4538 А] УДК 669.017:621.7.044.2 
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6163. Гребенєва А. В. Фазові перетворення та формування структури при 

термічній обробці високохромистого чавуну для прокатного інструменту з 

підвищеною міцністю та зносостійкістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознавство та терміч. оброб. металів" / 

Гребенєва Анна Вікторівна ; Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, 

[Нац. металург. акад. України]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 110 пр. — [2014-3429 А] 

 УДК 669.017.03 

6164. Никируй Ю. С. Вплив лазерного опромінення на структуру аморфних 

сплавів на основі заліза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Никируй Юлія Семенівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2014-3668 А] 

 УДК 669.017.16:532.782 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь доктора 

6165. Гончар В. В. Формування і розвиток системи управління стратегічними 

змінами підприємств чорної металургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гончар Вікторія 

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

2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (41 назва). — 120 пр. — [2014-4220 А]

 УДК 669.1:005.3 

На ступінь кандидата 

6166. Владимирський І. А. Термічно індуковане формування структури, 

фазового складу та магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій на 

основі FePt : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 

"Металознавство та терміч. оброб. металів" / Владимирський Ігор Анатолійович ; 

НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-3925 А] 

 УДК [669.12+669.23].01:539.216 

6167. Журавльова С. В. Вдосконалення технології обробки сталі в агрегаті 

ківш-піч на основі зміни співвідношення осаджуючого та дифузійного процесів 

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

05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Журавльова Світлана 

Валеріївна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2014. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 120 пр. — [2014-3973 А] 

 УДК 669.14.046.5 

6168. Молчанов Л. С. Позапічна ресурсо- та енергозберігаюча технологія 

десульфурації чавуну магнієм, що відновлений з екзотермічних шихт у глибині 

розплаву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 

"Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Молчанов Лавр Сергійович ; 

Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 150 пр. — [2014-4056 А] 

 УДК 669.13.054 
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669.2/.8 Кольорова металургія. Кольорові  

метали та їхні сплави 

На ступінь кандидата 

6169. Руденко М. А. Мідні сплави монотектичного типу з покращеними 

показниками механічних, фізичних і спеціальних властивостей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Руденко 

Марк Анатолійович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. — Київ, 

2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 120 пр. — [2014-3310 А]

 УДК 669.35 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі  

промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію 

676 Целюлозно-паперова промисловість 

На ступінь кандидата 

6170. Андрієвська Л. В. Формування споживних властивостей паперу для 

виробів санітарно-гігієнічного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Андрієвська 

Людмила Валентинівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2014-4202 А] 

 УДК 676.252.017 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

6171. Демчина О. І. Золь-гель синтез і властивості органо-неорганічних 

нанокомпозитів на основі тетраетоксисилану : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Демчина 

Оксана Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії 

ім. Л. М. Литвиненка НАН України]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-3960 А] 

 УДК 678.8:544.022.822 

6172. Пурікова О. Г. Високопористі піни на основі полістирол/поліціану-

ратних ВПС, отримані з висококонцентрованих зворотних емульсій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. 

сполук" / Пурікова Ольга Геннадіївна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. 

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

— [2014-4106 А] УДК 678.746.2:678.8 

681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна  

техніка та її виробництво. Ваги 

На ступінь кандидата 

6173. Безрук З. Д. Вдосконалення методів і засобів вимірювання концентрацій 

шкідливих речовин у викидах сміттєспалювальних заводів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи 
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контролю та визначення складу речовин" / Безрук Зоя Домініківна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-4685 А] УДК 681.2:628.477.04 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь кандидата 

6174. Джулгам Саад Абдуллах Саад Мохамед. Інформаційна технологія 

аналізу і синтезу системи діагностування патологічних процесів : автореф. дис. на 

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

Джулгам Саад Абдуллах Саад Мохамед ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 

[Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-4115 А] УДК 681.518 

6175. Зінзура В. В. Автоматизація процесу регулювання напруги розподільчих 

електричних мереж з використанням регулюючих пристроїв силових трансформа-

торів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 

"Автоматизація процесів керування" / Зінзура Василь Васильович ; Кіровоград. нац. 

техн. ун-т. — Кіровоград, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-3976 А] УДК 681.5:621.314.214 

6176. Ізвалов О. В. Інформаційно-програмне забезпечення автоматизованої 

системи керування комплексом моделювання динамічної повітряної обстановки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Авто-

матизація процесів керування" / Ізвалов Олексій Володимирович ; Кіровоград. нац. 

техн. ун-т, [Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту]. — Кіровоград, 2014. — 24 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (24 назви). — 100 пр. — [2014-3980 А] 

 УДК 681.5:656.7.05 

6177. Макаренко В. М. Методи керування зниженням рівнів вібрації та 

акустичного випромінювання пружних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Макаренко Віталій Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-4635 А] 

 УДК 681.5:534.1 

6178. Нестругіна О. С. Інформаційна технологія визначення стану опорно-

рухової системи людини в період реабілітації після травми : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. та біол. інформатика 

і кібернетика" / Нестругіна Олена Сергіївна ; НАН України, Міжнар. наук.-навч. 

центр інформ. технологій та систем, [Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Київ, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 125 пр. — 

[2014-4271 А] УДК 681.518:616.7-001-036.82 

6179. Сазонов А. Ю. Автоматизація процесу керування точністю позиціону-

вання промислових роботів при синтезі гнучких інтегрованих систем : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Сазонов Артем Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-

т", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-4301 А] УДК 681.5:621.865.8 

6180. Стрілець В. Є. Інформаційна технологія діагностування авіаційних 

систем в умовах невизначеності вхідних даних : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Стрілець Вікторія 

Євгенівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — 

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

[2014-4319 А] УДК 681.518.54:629.7 

6181. Шуфнарович М. А. Система інтелектуальної підтримки прийняття 

рішень в умовах невизначеності при керуванні об'єктами природокористування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 

"Автоматизація процесів керування" / Шуфнарович Мар'яна Антоніївна ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4356 А] 

 УДК 681.51:519.87]:502.171 

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання 

На ступінь кандидата 

6182. Стеців Б. С. Удосконалення синтезу циклових механізмів із кінема-

тичним замиканням поліграфічних і пакувальних машин : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / 

Стеців Богдан Степанович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2014. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (27 назв). — 100 пр. — [2014-3790 А] 

 УДК 681.62+621.83 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь кандидата 

6183. Кушнерик Л. Я. Система комплексної оптичної діагностики патологіч-

них станів та термоелектричної дії на біологічні тканини : автореф. дис. на здобуття 

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

Кушнерик Людмила Ярославівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (37 назв). — 100 пр. — [2014-4411 А] 

 УДК 681.7:61 

687 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 

6184. Войтюк М. В. Удосконалення технології формування об'ємних деталей 

головних уборів на основі гідровакуумних способів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і 

трикотаж. виробів" / Войтюк Марина Валентинівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — 

Хмельницький, 2014. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(23 назви). — 120 пр. — [2014-3928 А] УДК 687.4.02 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

6185. Буратинський А. П. Розрахунок стержневих залізобетонних систем з 

урахуванням деформованої схеми і повзучості при статичному та вібраційному 
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навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.23.17 "Буд. механіка" / Буратинський Андрій Петрович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. 

держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4531 А] 

 УДК 69.04:624.012.45 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

6186. Свинарьов М. О. Розробка кольорових холодних сумішей та бетонів для 

міських дорожніх покриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Свинарьов Максим 

Олександрович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. автомоб.-

дорож. ун-т]. — Харків, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-3756 А] 

 УДК 691.34 

6187. Сташко Н. П. Підвищення корозійної стійкості бетону захисними 

покриттями на основі наповненого поліметилфенілсилоксану : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / 

Сташко Наталія Петрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-4315 А] 

 УДК 691.328 

693 Будівельні роботи загалом. Кам'яні та бетонні  

роботи. Асфальтування 

На ступінь кандидата 

6188. Секретна В. М. Удосконалення організаційно-технологічних рішень 

улаштування високоміцних бетонних підлог промислових та цивільних будівель : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 

"Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Секретна Вікторія Миколаївна ; Харків. 

нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-4123 А] 

 УДК 693.5-044.337 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь кандидата 

6189. Штепа К. О. Методи і моделі формування безпечного середовища 

життєдіяльності населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.20 "Містобудування та територ. планування" / Штепа Катерина 

Олександрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-4188 А] 

 УДК 711.4:502 



   

 
193 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 

6190. Диба Ю. Р. Закономірності формування архітектури Русі (за джерельною 

базою X—XIV ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архітектури : 

[спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Диба Юрій 

Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 34 с., [2] арк. табл. — 

Бібліогр.: с. 27—32 та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2014-3962 А] 

 УДК 72.01(477)"09/13" 

На ступінь кандидата 

6191. Брідня Л. Ю. Методичні основи реконструкції типових готелів в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 

"Архітектура будівель та споруд" / Брідня Лариса Юріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 

100 пр. — [2014-4530 А] УДК 728.5(477) 

6192. Крушельницький Р. О. Архітектурно-планувальна організація фізкуль-

турно-оздоровчих споруд у структурі житлової забудови : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / 

Крушельницький Роман Омелянович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. 

— 15 с., [5] с. табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4020 А] 

 УДК 725.8 

73 Пластичні мистецтва 

На ступінь кандидата 

6193. Зіненко Т. М. Симпозіуми художньої кераміки України кінця ХХ — 

початку ХХІ століття як явище сучасної культури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Зіненко Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. 

мистецтва. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (21 назва). — 100 пр. — 

[2014-3492 А] УДК 738.3(477)"19/20" 

745/749 Художні промисли. Декоративно-прикладне  

мистецтво. Дизайн 

На ступінь кандидата 

6194. Прилипченко Н. С. Еволюція художніх текстильних промислів Слобо-

жанщини в контексті української культури другої половини ХІХ — початку 

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 

26.00.04 "Укр. культура" / Прилипченко Надія Сергіївна ; М-во культури України, 

Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-4652 А] УДК 745.52(477.54/.62)"18/19" 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь кандидата 

6195. Андрєєва Л. Ю. Громадсько-просвітницька діяльність академіка живо-

пису М. С. Самокиша (1860—1944) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Андрєєва Лариса Юріївна ; Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2014-4601 А] УДК 75.071.1(477)(092) 

6196. Вишеславський Г. А. "Нова хвиля" у візуальному мистецтві України 

кінця 1980-х — початку 1990-х : (соціокультур. аспект) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Вишеславський Гліб Анатолійович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т 

проблем сучас. мистецтва. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-3390 А] УДК 75.036:316.7](477)"198/199" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

6197. Бермес І. Л. Український хоровий рух у контексті соціокультурних 

процесів ХІХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Бермес Ірина 

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

[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 29—32 (31 назва). — 100 пр. — [2014-3348 А] 

 УДК 78.087.68(477)"18/20" 

6198. Сташевський А. Я. Специфіка виражальних засобів в українській 

музиці для баяна (остання чверть ХХ — перше десятиріччя ХХІ ст.) : автореф. дис. 

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

Сташевський Андрій Якович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського, [Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України]. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32 

(50 назв). — 100 пр. — [2014-3786 А] 

 УДК 780.8:780.647.2](477) 

На ступінь кандидата 

6199. Антоненко О. М. Хорова культура Запорізького краю ХХ — початку 

ХХІ століть в аспектах музичної регіоналістики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Антоненко Олександр Миколайович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. 

кадрів культури і мистецтв, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. 

— Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3242 А]

 УДК 78.087.68(477.64)"19/20" 

6200. Бодіна-Дячок В. В. Авторська присвята як феномен творчих біографій 

російських та українських композиторів ХІХ ст. : (на прикладі камерно-вокал. та 

камерно-інструментал. музики М. Глінки, М. Мусоргського, М. Лисенка) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та 

історія культури" / Бодіна-Дячок Вікторія Володимирівна ; М-во культури України, 

Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-3359 А] 

 УДК 785.071.1(470+477)"18" 

6201. Гребнєва І. В. Формування скрипкового стилю в Concerti grossi 

А. Кореллі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 
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спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Гребнєва Ірина Вікторівна ; М-во культури 

України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 2014. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 110 пр. — [2014-3433 А] 

 УДК 780.614.331.03 

6202. Іванова Ю. Ю. Жанр хорової поеми як синтез музичного та поетичного 

мистецтва : (на прикладі творів укр. композиторів ХІХ—ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Іванова Юлія Юріївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2014. — 

17 с. — Бібліогр.: с. 15. — 120 пр. — [2014-3496 А] 

 УДК 78.087.68 

6203. Каблова Т. Б. Золотий перетин як композиційний принцип трансмір-

ності в українській музичній культурі (остання третина ХХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Каблова Тетяна Борисівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. 

кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (20 назв). 

— 100 пр. — [2014-4395 А] УДК 78.03(477) 

6204. Колубаєв О. Л. Галицька популярна пісня в процесі еволюції регіональ-

ної традиції естрадно-музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Колубаєв Олег 

Леонідович ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Держ. ВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2014-3556 А] УДК 784.4(477.83/.86) 

6205. Кондратьєва Т. С. Сучасна гармонія та її функції у творчості В. С. Гу-

баренка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кондратьєва Тетяна Сергіївна ; М-во культури 

України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2014-4007 А] 

 УДК 781.41.02(477.4) 

6206. Садівський Я. П. Сольні та камерні твори у контексті становлення 

українського тромбонного репертуару : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Садівський Ярема Петрович ; 

М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 

2014. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2014-3751 А]

 УДК 780.8:780.646.2](477) 

6207. Сапсович О. А. Фразування як основа музично-виконавської логіки : (на 

прикладі фортепіан. творчості С. Слонімського) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Сапсович 

Олександра Аркадіївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2014. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2014-4121 А] 

 УДК 781.68:[780.8:780.616.432](092) 

6208. Тихонравова А. В. Семиструнна гітара в часопросторі музичного 

мистецтва: органологічні та виконавські аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Тихонравова 

Анна Валеріївна ; М-во культури України, Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. 

Котляревського, [Харків. держ. акад. культури]. — Харків, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 140 пр. — [2014-3800 А] 

 УДК 780.614.131 
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792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 

6209. Апчел О. А. Документальний театр у контексті сучасної культури : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 
"Теорія та історія культури" / Апчел Олена Анатоліївна ; М-во культури України, 
Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 
(18 назв). — 100 пр. — [2014-3888 А] УДК 792.054:008 

6210. Ванюга Л. С. Діяльність Тернопільського обласного академічного 
українського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка в контексті соціокультурних 
трансформацій в Україні (ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.01.01 [тобто 26.00.01] "Теорія та історія 
культури" / Ванюга Людмила Степанівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. 
кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2014. — 23 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). 
— 100 пр. — [2014-3250 А] УДК 792.2(477.84)"19/20" 

6211. Набоков Р. Г. Масові форми театрального мистецтва у святково-сміхо-
вій культурі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знавства : спец. 26.00.04 "Укр. культура" / Набоков Роман Геннадійович ; М-во 
культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2014. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4063 А] 

 УДК 792.091:008(477) 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

6212. Передерій А. В. Теоретико-методичні основи спортивного руху 
спеціальних олімпіад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. 
виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Передерій Аліна 
Володимирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2014. — 40 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 31—37 (47 назв). — 100 пр. — [2014-4090 А] УДК 796.032 

На ступінь кандидата 

6213. Біліченко О. О. Ґендерні особливості формування мотивації до занять 
фізичним вихованням у студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Біліченко Олена Олександрівна ; Дніпропетров. держ. ін-т 
фіз. культури і спорту. — Дніпропетровськ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 150 пр. — [2014-4604 А] 

 УДК 796.011.3-057.875 
6214. Волик С. В. Удосконалення системи функціонування професійних 

футбольних клубів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Волик Сергій 
Вікторович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3401 А] 

 УДК 061:796.332](477) 
6215. Галімський В. О. Корекція фізичної підготовленості каратистів на етапі 

попередньої базової підготовки на основі модельних характеристик : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 
"Олімп. і проф. спорт" / Галімський Володимир Олександрович ; Харків. держ. акад. 
фіз. культури, [Нац. авіац. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3285 А] УДК 796.853.26.015 
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6216. Джим В. Ю. Індивідуалізація тренувального процесу кваліфікованих 
бодібілдерів протягом річного макроциклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Джим 
Віктор Юрійович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3457 А] 

 УДК 796.894.015.5 
6217. Кирпенко В. М. Оптимізація спеціальної фізичної підготовки курсантів-

льотчиків у період льотного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Кирпенко Віталій Миколайович ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури, [Харків. ун-т повітр. сил ім. І. Кожедуба, М-во оборони України]. — Львів, 
2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-3525 А] 

 УДК 796.011.3:[355.233.2:355.354 
6218. Тітаренко А. А. Програмування процесу розвитку силових здібностей у 

школярів молодших класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 
виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 
населення" / Тітаренко Алла Анатоліївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4148 А] УДК 796.015.52-053.5 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 

6219. Навроцька Н. А. Дієслова та позначення психоемоційного стану особи в 
англійській, німецькій, іспанській та українській мовах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Навроцька 
Наталя Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Донецьк, 
2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2014-3661 А]
 УДК 81'367.625'37 

6220. Сахнюк О. С. Мовна концептуалізація болю: когнітивний та лінгво-
прагматичний аспекти : (на матеріалі близько- і неблизькоспорід. мов) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / 
Сахнюк Оксана Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Остроз. 
акад."]. — Київ, 2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2014-4304 А]
 УДК 81'373.612.2 

6221. Сошко О. Г. Фразеологічна репрезентація внутрішніх рис людини: 
особливості внутрішньої форми і семантики : (на матеріалі укр., нім. та англ. мов) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. 
мовознавство" / Сошко Оксана Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т 
мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4137 А] 

 УДК 81'373.7=811.161.2=811.112.2=811.111 
6222. Шапошник О. М. Жанрово-стилістична та ідіостилістична специфіка 

перекладу фентезі : (на матеріалі англомов. текстів сучас. дит. літ. та їх укр. пер.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 
"Перекладознавство" / Шапошник Оксана Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т. — 
Херсон, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-4182 А]
 УДК 81'25:821.111'06-93.03=161.2 
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811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.11 Германські мови 

На ступінь кандидата 

6223. Москвичова О. А. Метаморфоза у віршованих текстах англійської поезії 

ХІХ—ХХ століть: лінгвосеміотичний та лінгвокогнітивний аспекти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Москвичова Оксана Анатоліївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2014. — 22 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—20 (31 назва). — 100 пр. — [2014-4060 А] 

 УДК 811.11'42:821.111-1.09"18/19" 

6224. Торговець Ю. І. Текст-типологічна специфіка соціально-політичного есе 

американської лінгвокультурної традиції початку ХХІ ст.: лінгвостилістичний та 

прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Торговець Юлія Іванівна ; Херсон. держ. ун-т, [Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка]. — Херсон, 2014. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2014-4153 А] УДК 811.11'27:821.111(73)-4"20" 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 

6225. Агєєва В. О. Архетипна і стереотипна символіка вогню в англійській та 

українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Агєєва Вікторія Олек-

сандрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2014-3322 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]'27 

6226. Акішина М. О. Образність англомовного поетичного дискурсу ХХІ сто-

ліття: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Акішина 

Мар'яна Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-3883 А] 

 УДК 811.111'42:821.111-1 

6227. Бабире О. В. Персуазивні і маніпулятивні стратегії англомовної комуні-

кації з екотематики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бабире Олена Валентинівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. 

— [2014-3890 А] УДК 811.111'42 

6228. Богатирьова Є. В. Прагмастилістичні характеристики англомовних 

передвиборчих політичних дебатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Богатирьова Євгенія Віталіївна ; 

Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2014-3358 А] УДК 811.111'42 

6229. Грабовська І. В. Метакомунікативні питання в сучасному англомовному 

діалогічному дискурсі: семантика і прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Грабовська Інна 

Вікторівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-3949 А] УДК 811.111'42:316.77 
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6230. Дубцова О. В. Лінгвокогнітивна природа комунікативних невдач : 
(на матеріалі америк. кінодискурсу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Дубцова Ольга Вячеславівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2014-3469 А] УДК 811.111'42 

6231. Каптюрова В. В. Прагматичні принципи формування повідомлень у 
соціальних мережах і мікроблогах : (на матеріалі англ. мови) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Каптюрова 
Віра Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3989 А] 

 УДК 811.111'42:004.738.5 
6232. Ковалевська Т. І. Графо-фонеміка і параграфеміка сучасного англомов-

ного художнього дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ковалевська Тетяна Іванівна ; Запоріз. нац. ун-т, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4492 А] УДК 811.111'42'35 

6233. Матвієнків О. С. Узуальні та оказіональні фразеологічні одиниці 
англійської мови в сучасному художньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Матвієнків Ольга 
Степанівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Запоріжжя, 
2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-4504 А] 

 УДК 811.111'42'373.7 
6234. Пожарицька О. О. Авторський концепт позитивності у мовленнєвому 

портреті головного героя: комунікативно-парадигматичний аналіз : (на матеріалі 
англомов. романів жанру "вестерн") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Пожарицька Олена Олександрівна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2014-4100 А] УДК 811.111'367:821.111(73) 

6235. Полякова Т. Л. Лінгвостилістичні характеристики жанру твіттінг в 
англомовній політичній інтернет-комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Полякова Тетяна 
Леонідівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т"]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2014-3709 А] УДК 811.111:[004.738.5:32 

6236. Прима В. В. Семантичні та функціональні особливості англомовної 
туристичної термінології : (на матеріалі путівників по Україні) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Прима 
Вікторія Валентинівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2014-4102 А] УДК 811.111'37:338.48 

6237. Рябих Л. М. Лекція як жанр американського академічного дискурсу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Рябих Людмила Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 
2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3746 А] 

 УДК 811.111'42 
6238. Юшина Т. С. Структурно-пресупозиційні висловлення в англомовному 

дискурсі: семантика і прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Юшина Тетяна Станіславівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2014-3871 А] УДК 811.111'37'42 
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811.112.2 Німецька мова 

На ступінь доктора 

6239. Осовська І. М. Сучасний німецький сімейний дискурс: когнітивно-

семантичний і комунікативно-прагматичний виміри : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Осовська Ірина 

Миколаївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 

Київ, 2014. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (44 назви). — 100 пр. — [2014-4082 А]

 УДК 811.112.2'42 

На ступінь кандидата 

6240. Вовчанська С. І. Німецька фахова мова маркетингу: структурно-

семантичний, лінгвопрагматичний та функціональний аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Вовчанська Світлана Іванівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника]. — Одеса, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 

100 пр. — [2014-4610 А] УДК 811.112.2'276.6 

6241. Горбач О. В. Складні неологізми: структурно-семантичний та функціо-

нально-прагматичний аспекти : (на матеріалі лексики маркетингу сучас. нім. мови) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Горбач Оксана Василівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — Запоріжжя, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-3424 А] УДК 811.112.2'373.43:33 

6242. Грибок О. М. Об'єктивація лінгвокультурних стереотипів у німецько-

мовному побутовому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Грибок Олена Миколаївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-3434 А] 

 УДК 811.112.2'42 

6243. Федорів М. І. Похідні іменники з латинськими суфіксами на позначення 

особи у німецькій та українській мовах: структура, семантика, прагматика : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і 

типол. мовознавство" / Федорів Микола Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-3809 А] УДК 811.112.2+811.161.2]-115'367.622 

811.124 Латинська мова 

На ступінь кандидата 

6244. Дзюбенко О. М. Концепт НАВЧАННЯ у латинській, українській та 

англійській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Дзюбенко Оксана Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 

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

100 пр. — [2014-4228 А] УДК 811.124+811.161.2+811.111]'1 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

6245. Пежинська О. М. Топоніми французької мови: динаміка форм та 

функціональних ознак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
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спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Пежинська Ольга Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4286 А] 

 УДК 811.133.1'373.21 

6246. Шевченко М. Ю. Стратегії інформування в сучасному французькому 

медійному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Шевченко Маргарита Юріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-4474 А] 

 УДК 811.133.1'42:070 

811.16 Слов'янські мови 

На ступінь кандидата 

6247. Чернюх Л. Д. Лінгвальні особливості сучасної словацької реклами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. 

мови" / Чернюх Лідія Дмитрівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 ( 6 назв). 

— 100 пр. — [2014-4348 А] 

 УДК 811.16'42:659.123 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

6248. Висоцька Т. М. Номінація технічних артефактів у системному та 

когнітивно-ономасіологічному аспектах : (на матеріалі рос. термінів гірн. пром-сті) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. 

мова" / Висоцька Тетяна Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — 

[2014-3922 А] УДК 811.161.1'276.6:622 

6249. Єрмакова Н. В. Дівочий альбом як мовленнєвий жанр: структурний, 

комунікативний, прагматичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Єрмакова Надія Вікторівна ; Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2014-3969 А] 

 УДК 811.161.1'42 

6250. Ланіна Г. М. Фразеологізми із зоосемізмами в російській і німецькій 

мовах : (семант. та етнокультур. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Ланіна 

Ганна Миколаївна ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-4499 А] 

 УДК 811.161.1+811.112.2]'373.7 

6251. Павлова О. В. Жанрово-комунікативні особливості інтернет-оголошень 

про вакансію : (на матеріалі сучас. рос. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Павлова Олена 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3690 А] 

 УДК 811.161.1'42:004 
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811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

6252. Шабат-Савка С. Т. Вербалізація категорії комунікативної інтенції: 

когнітивні, граматичні та дискурсивні вияви : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шабат-Савка Світлана 

Тарасівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. 

— Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 (55 назв). — 100 пр. — [2014-4596 А]

 УДК 811.161.2'367 

На ступінь кандидата 

6253. Бобесюк О. І. Функціонування української мови в освітньому дискурсі: 

нормативний, лінгвокогнітивний і прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Бобесюк Олександра 

Іванівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3911 А] 

 УДК 811.161.2'271 

6254. Булаховський К. А. Українська мова в локалізації програмного забез-

печення : (норматив. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Булаховський Кирило Анатолійович ; НАН 

України, Ін-т укр. мови, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3375 А] 

 УДК 811.161.2'276.6:004.4 

6255. Вишневська Г. Б. Концептуалізація сакрально-хтонічного в українській 

поетичній драматичній мові кінця ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Вишневська Галина 

Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (17 назв). — 

100 пр. — [2014-3923 А] УДК 811.161.2'27:821.161.2-12]"18/19" 

6256. Гавадзин О. Я. Назви одягу, взуття, головних уборів, прикрас Покуття: 

структура, семантика, ареалогія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Гавадзин Оксана Ярославівна ; ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : 

картосхема. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3406 А] 

 УДК 811.161.2'282(477.84) 

6257. Гребенюк А. В. Фразеологізми української мови з зоосемічним компо-

нентом як виразники аксіологічних характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Гребенюк Алла Василівна ; 

Запоріз. нац. ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Запоріжжя, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 110 пр. — [2014-3430 А] 

 УДК 811.161.2'373.7 

6258. Дейнека В. М. Формування української митної термінології (кінець ХХ 

— початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Дейнека Віра Миколаївна ; Донец. нац. ун-т, [ДВНЗ 

"Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3452 А] 

 УДК 811.161.2'373.46:339.543 
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6259. Дорошина Л. Ф. Національні архетипи та їх вербальна репрезентація в 
мовній картині світу Олександра Довженка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Дорошина Лілія Федорівна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3967 А] УДК 811.161.2'42 

6260. Дядченко Г. В. Соматизми в українській поетичній мові кінця ХХ — 
початку ХХІ століття: лексико-семантична та тропеїчна парадигми : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Дядченко 
Ганна Вікторівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4549 А] 

 УДК 811.161.2'373 
6261. Книш О. В. Мовні плеоназми в українських художніх текстах початку 

ХХІ ст.: семантичний, синтаксичний та стилістичний аспекти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Книш Олена 
Вікторівна ; ДНВЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Кам'янець-Поділ. 
нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18. — 
100 пр. — [2014-3536 А] УДК 811.161.2'373:821.161.2]"20" 

6262. Краснопольська Н. Л. Джерела та етапи формування української 
термінології менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Краснопольська Наталія Леонідівна ; НАН 
України, Ін-т укр. мови, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 
2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3575 А] 

 УДК 811.161.2'276.6:005.1 
6263. Кулієвич М. С. Рукописна збірка віршів Климентія Зіновієва: лінгвістич-

ний та палеографічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Кулієвич Мирослава Степанівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., карти. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2014-4408 А] 

 УДК 811.161.2-112:091"16/17" 
6264. Лещинська С. С. Українські та польські ліричні монострофи: етнонаціо-

нальна своєрідність поетики та мелосу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.01.07 "Фольклористика" / Лещинська Світлана Сергіївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2014-4632 А] 

 УДК 811.161.2+811.162.1]-1:821.091 
6265. Луньо П. Є. Термінологія конституційного права України: історія 

становлення та системна організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Луньо Петро Євгенович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2014-4416 А] УДК 811.161.2'373.46:342(477) 

6266. Ляшук Н. А. Лексична та концептуальна багатозначність лінгвістичної 
термінології в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ляшук Наталя Альбертівна ; НАН України, Ін-т 
укр. мови. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-4561 А]
 УДК 811.161.2'37 

6267. Максимчук В. В. Лексичні новотвори поетів Рівненщини середини 
ХХ — початку ХХІ сторіч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Максимчук Віталій Васильович ; Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Луцьк, 2014. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2014-4418 А] 

 УДК 811.161.2'373.43:821.161.2(477.81)-1.09"195/200" 
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6268. Манохіна Ю. Є. Синтагматико-парадигматичні відношення іменників із 

семантикою збірності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Манохіна Юлія Євгеніївна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4041 А] УДК 811.161.2'367.622.21 

6269. Медведь М. М. Структура, семантика і функціонування термінів 

видавничо-поліграфічного виробництва у сучасній українській літературній мові : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Медведь Марія Миколаївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Ужгород. нац. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4266 А] 

 УДК 811.161.2'06'373.4 

6270. Мирончук О. Я. Назви чинів святості в історії релігійного стилю 

української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Мирончук Олександр Якович ; НАН України, Ін-т укр. 

мови. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 150 пр. — [2014-4702 А]

 УДК 811.161.2'373.23:27-34-36 

6271. Нестерчук О. Г. Словотвір варіантів власних особових імен жителів 

Волинського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Нестерчук Оксана Григорівна ; Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-4425 А] УДК 811.161.2'373.611'373.23(477.82) 

6272. Огар А. О. Вербалізація концептів земля і небо в українському поетич-

ному дискурсі другої половини 20 ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Огар Анна Осипівна ; ДВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-4073 А] УДК 811.161.2'42 

6273. Познанський Р. В. Словотворча спроможність дієслів семантичного 

поля "аграрне виробництво (рослинництво)" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Познанський Роман 

Васильович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-3704 А] 

 УДК 811.161.2'367.625:63 

6274. Похилюк О. М. Евфемізми в мові української містичної прози початку 

ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Похилюк Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-4289 А] 

 УДК 811.161.2'373.49:821.161.2-312.4.09"20" 

6275. Приходько Н. С. Пунктуаційна система в мовотворчості Лесі Українки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Приходько Наталія Степанівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — 

Луцьк, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-4327 А]

 УДК 811.161.2'367:821.161.2.09(092) 

6276. Труба Г. М. Функціональна взаємодія категорій становості та 

аспектуальності в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Труба Ганна Миколаївна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2014-4333 А] УДК 811.161.2'367.2 

6277. Федькова І. А. Українська хореографічна лексика: структурно-се-
мантична та генетична характеристики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Федькова Інга Анатоліївна ; ДВНЗ 
"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 
Огієнка]. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2014-3813 А] УДК 811.161.2'373 

6278. Химинець М. Д. Мовна актуалізація концепту АМЕРИКА в українських 
газетних текстах початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Химинець Мирослава Дмитрівна ; 
ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — 
Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2014-4341 А] УДК 811.161.2'373:821.161.2-92"20" 

6279. Шалацький Д. Л. Мовленнєві стратегії докору у сучасному україн-
ському політичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шалацький Дмитро Леонідович ; Запоріз. нац. ун-
т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 18 (6 назв). — [2014-3850 А] УДК 811.161.2'42:32 

6280. Щепанська Х. А. Мовний образ серця в українській поезії ХІХ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Щепанська Христина Андріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4478 А] 

 УДК 811.161.2'42:7.04:]:821.161.2-1.09]"18" 

811.162.1 Польська мова 

На ступінь кандидата 

6281. Лозинська О. Г. Польська кінематична фразеологія на позначення 
емоцій: структура, семантика, функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Лозинська Оксана 
Григорівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. 
— [2014-3610 А] УДК 811.162.1'373.7:159.942.3 

811.512.1 Тюркські мови 

На ступінь кандидата 

6282. Кульчинський О. Б. Ідіостиль хроніки "Історія Наїми" (поч. XVIII ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови 
народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Кульчинський 
Олесь Богданович ; НАН України, Ін-т сходознавcтва ім. А. Ю. Кримського. — Київ, 
2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2014-3584 А] 

 УДК 811.512.16 

811.512.19 Інші тюркські мови. Кримськотатарська мова 

На ступінь кандидата 

6283. Короглу Л. А. Мова газети "Терджиман": функціональний аспект : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови 
народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Короглу Ленура 
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Аблямитівна ; НАН України, Ін-т сходознавcтва ім. А. Ю. Кримського, [Респ. ВНЗ 
"Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
[2014-4552 А] УДК 811.512.19:070 

811.58 Китайсько-тибетські мови 

На ступінь кандидата 

6284. Андрієць М. А. Вербалізація концепту "любов" у китайських фразео-

логізмах чен'юй : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / 

Андрієць Марія Андріївна ; НАН України, Ін-т сходознавcтва ім. А. Ю. Кримського, 

[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-4524 А] УДК 811.581'373.7 

6285. Козоріз О. П. Структурно-семантичні особливості сучасної китайської 

юридичної термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та 

Австралії" / Козоріз Олександр Павлович ; НАН України, Ін-т сходознавcтва 

ім. А. Ю. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 16 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4246 А] 

 УДК 811.581'373.4 

6286. Коломієць Н. В. Вербалізація ключових концептів ментальної сфери 

людини в китайській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та 

Австралії" / Коломієць Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т сходознавcтва 

ім. А. Ю. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3554 А] 

 УДК 811.581'27 

6287. Нечипоренко Б. Ю. Вербальні засоби формування масової свідомості в 

сучасному політичному дискурсі китайських ЗМІ : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [ спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. 

народів Америки та Австралії" / Нечипоренко Богдан Юрійович ; НАН України, Ін-т 

сходознавcтва ім. А. Ю. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 

2014. — 17 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2014-4272 А]

 УДК 811.581'42:070:32 

6288. Остапчук А. Л. Лексико-семантична група дієслів на позначення на-

прямку руху в сучасній китайській мові: структурно-семантичний та функціонально-

стилістичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та 

Австралії" / Остапчук Альона Леонідівна ; НАН України, Ін-т сходознавcтва 

ім. А. Ю. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 17 с. 

— Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2014-4568 А] 

 УДК 811.581'367.625 

6289. Пойнар Л. М. Вербалізація ключових морально-етичних концептів 

конфуціанства у китайських фразеологізмах чен'юй : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. 

народів Америки та Австралії" / Пойнар Любов Михайлівна ; НАН України, Ін-т 

сходознавcтва ім. А. Ю. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3705 А] 

 УДК 811.581'373.7:221.7 
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811.62 Австронезійські мови 

На ступінь кандидата 

6290. Іжик М. О. Етномовні складники лексикону малагасійської мови : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови 

народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Іжик Михайло 

Олегович ; НАН України, Ін-т сходознавcтва ім. А. Ю. Кримського. — Київ, 2014. — 

16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3501 А] 

 УДК 811.621.258'373.6 

82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь доктора 

6291. Дзюба Т. А. Публіцистика другої половини ХІХ — першої третини 

ХХ ст.: модель національної ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / 

Дзюба Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. 

— Київ, 2014. — 39 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (36 назв). — 110 пр. — [2014-4227 А]

 УДК 821-92.09"18/19" 

На ступінь кандидата 

6292. Біляшевич Р. З. Елементи поліфонії в структурі біблійних текстів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 

літ." / Біляшевич Роман Зіновійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 

[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Чернівці, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3354 А] 

 УДК 82.09:27-23 

6293. Бойчук А. Р. Рецептивна трансгресія: літературний текст у дитячій 

свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 

"Теорія літ." / Бойчук Альона Романівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 

— Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 150 пр. — 

[2014-3363 А] УДК 82-93.09 

6294. Яремчук В. В. Міфопоетичні моделі світу в творчості представників 

літературного гуртка "Інклінгів" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Яремчук Вікторія Володи-

мирівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Миколаїв, 2014. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-4198 А] УДК 821(1-87).09 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

6295. Адаменко О. В. Вербалізація гендерних стереотипів в англомовній 

художній прозі : (на матеріалі англомов. любов. роману кінця ХХ — поч. ХХІ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Адаменко Ольга Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-4523 А] 

 УДК 821.111-3.09:81'27"19/20" 
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6296. Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в романах-дистопіях Маргарет Етвуд : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. 

зарубіж. країн" / Тимейчук Ірина Миколаївна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра 

Могили, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Миколаїв, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-4146 А] 

 УДК 821.111(71)-31.09(092):81'42 

821.111(73).0 Література США англійською мовою 

На ступінь кандидата 

6297. Володарська М. В. Концепт дитини в американській літературі доби 

романтизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Володарська Маргарита Володимирівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2014-3929 А] УДК 821.111(73)-93.09 

6298. Кібалка О. М. Модифікація чарівно-казкових елементів у американській 

і російській науково-фантастичній літературі 1950—80-х рр. : (Р. Бредбері, К. 

Саймак, А. і Б. Стругацькі та К. Буличов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Кібалка Олена 

Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ізмаїл. держ. гуманітар. 

ун-т]. — Дніпропетровськ, 2014. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 

[2014-4399 А] УДК 821.111(73)+821.161.1]-311.9.091"1950/1980" 

821.134.2.0 Іспанська література 

На ступінь кандидата 

6299. Гунько Т. В. Концепція бароко і поетика романів Еухеніо д'Орса : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 "Літ. 

зарубіж. країн" / Гунько Тетяна Вікторівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. 

— Миколаїв, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2014-3956 А] 

 УДК 821.134.2.09(092) 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь кандидата 

6300. Горбунова Г. О. Драматургія М. Є. Салтикова-Щедріна: проблематика 

та поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.02 "Рос. літ." / Горбунова Галина Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара, [Респ. ВНЗ "Крим. гуманітар. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2014. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4386 А] 

 УДК 821.161.1-2.09(092) 

6301. Громова М. В. Традиції метафізичної поезії в ліриці 1970—2000-х рр. : 

(С. Кекова, О. Парщиков, Г. Сапгір, Г. Кружков) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Громова Мирослава 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2014-4222 А] 

 УДК 821.161.1-1.09 

6302. Куянцева О. О. Художній світ прози Є. Я. Панаєвої : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Куянцева 
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Оксана Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Запоріз. нац. ун-т]. 

— Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-4451 А] 

 УДК 821.161.1-3.09 
6303. Лобзова С. Л. Три книги В. П. Буреніна: проблематика та жанрово-

стильова своєрідність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Лобзова Світлана Леонідівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2014-4415 А] УДК 821.161.1.09 

6304. Молчанова О. В. Жанрова система малої прози Ф. Сологуба : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / 
Молчанова Олена Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 
2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2014-3649 А] 

 УДК 821.161.1.09(092) 
6305. Чубукіна О. В. "Мінлива фортуна, чи Пригода Мірамонда" Ф. О. Еміна 

як роман самовипробування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Чубукіна Ольга Володимирівна ; Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
100 пр. — [2014-4473 А] УДК 821.161.1-31.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

6306. Кизилова В. В. Жанрово-стильова еволюція прози для дітей та юнацтва 
другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Кизилова Віталіна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Київ, 
2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38 (33 назви). — 100 пр. — [2014-3291 А] 

 УДК 821.161.2-3-93.09"195/199" 
6307. Романенко О. В. Еволюція жанрових модифікацій та типологічні 

домінанти української масової літератури кінця ХІХ — початку ХХІ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
літ." / Романенко Олена Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 
2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2014-4298 А] 

 УДК 821.161.2.09"189/201" 
6308. Яструбецька Г. І. Динаміка українського літературного експресіонізму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
літ." / Яструбецька Галина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 
2014. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — [2014-4360 А] 

 УДК 821.161.2.02 

На ступінь кандидата 

6309. Аністратенко А. В. Жанрово-стильові особливості прози Василя Коже-
лянка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. літ." / Аністратенко Антоніна Віталіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2014-3330 А] УДК 821.161.2-3.09 

6310. Венгринюк Х. Ю. Рівні маргінального в прозі Наталени Королевої : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
літ." / Венгринюк Христина Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2014. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2014-3388 А]
 УДК 821.161.2-3.09(092) 
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6311. Веретюк Т. В. Ігор Муратов: творчість письменника у контексті 

українського літературного процесу 30—70-х років ХХ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Веретюк 

Тетяна Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2014-4607 А] 

 УДК 821.161.2.09(092) 

6312. Дем'яненко Л. Г. Проблема взаємодії мистецтв у художній творчості 

Михайла Коцюбинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Дем'яненко Людмила Григорівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3961 А] 

 УДК 821.161.2.09(092) 

6313. Клімачова В. А. Ідейно-стильові особливості прози Клима Поліщука : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Клімачова Віра Анатоліївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3531 А]

 УДК 821.161.2-3.09(092) 

6314. Константиненко К. Л. Еволюція та експлікація гетерообразу України в 

італійських літературно-історичних джерелах XVII ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / 

Константиненко Ксенія Леонідівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-4694 А] 

 УДК 821.161.2+821.131.1].091"16" 

6315. Литвинюк Л. О. Художні моделі буття у поезії Івана Перепеляка в 

контексті українського поетичного слова 1970—1990 років : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Литвинюк 

Людмила Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-4030 А] 

 УДК 821.161.2-1.09 

6316. Лівіцька Н. В. Рецептивні моделі творів для дітей Миколи Вінгранов-

ського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Лівіцька Наталія Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка. — Тернопіль, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2014-3607 А] УДК 821.161.2-93.09(092) 

6317. Музика Т. Є. Антропологічні аспекти у прозі Василя Барки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / 

Музика Тетяна Євгенівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Чернівці, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2014-3658 А] 

 УДК 821.161.2-3.09(092) 

6318. Нестеренко Ю. В. Сучасна українська есеїстика: жанрові трансформа-

ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 

"Теорія літ." / Нестеренко Юлія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2014-4644 А] 

 УДК 821.161.2-4.09 

6319. Пасько І. В. Поетична творчість Михайла Ореста в контексті мо-

дернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Пасько Ірина Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
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Хмельницького, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Черкаси, 2014. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4429 А] 

 УДК 821.161.2-1.09(092) 

6320. Прохоренко Є. Є. Творчість Миколи Гоголя в українській літературно-
критичній і художній свідомості 20—30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / 
Прохоренко Євгенія Євгеніївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ніжин. 
держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4435 А] 

 УДК 821.161.2.091:821.161.1.09(092) 
6321. Роман Л. А. Біблійно-християнський контекст прози Івана Франка : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
літ." / Роман Лілія Анатоліївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2014-4457 А] 

 УДК 821.161.2-3.09:27 
6322. Сакаль-Лісніченко Л. М. Еволюція художнього бачення образу Се-

верина Наливайка в українській літературі ХІХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Сакаль-
Лісніченко Леся Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3752 А] 

 УДК 821.161.2.09"18/20" 
6323. Сахарчук Н. Ю. Авторська суб'єктивність у постмодерній прозі 

Ю. Андруховича та В. Слапчука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Сахарчук Наталія Юріївна ; Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 
Тернопіль, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-3754 А]
 УДК 821.161.2-3.09 

6324. Тараненко А. В. Проблеми художнього втілення дитячої психології в 
українській прозі 70–80-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Тараненко Альона Володимирівна ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара]. — Черкаси, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2014-4460 А] УДК 821.161.2-3-93.09:159.922.7]"1970/1989" 

6325. Шакура Ю. О. Поліметодологічна літературознавча концепція В. Рєза-
нова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 
"Теорія літ." / Шакура Юлія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 120 пр. — [2014-3840 А] 

 УДК 821.161.2.09 
6326. Ямборко С. М. Василь Стефаник і польський модернізм: полістилістичні 

константи творчості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Ямборко Світлана Мирославівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 
(8 назв). — 100 пр. — [2014-3875 А] УДК 821.161.2:821.162.1].091 

821.512.19.0 Кримськотатарська література 

На ступінь кандидата 

6327. Абдужемілєв Р. Р. о. Хроніка Мехмеда Сенаї як пам'ятник кримсько-
татарської художньої літератури XVII століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.10 "Кримськотатар. літ." / Абдужемілєв 
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Рефат Рустем огли ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Респ. ВНЗ "Крим. 
інж.-пед. ун-т"]. — Сімферополь, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2014-3241 А] УДК 821.512.19-94.09 

821.521.0 Японська література 

На ступінь кандидата 

6328. Прасол Є. А. Образ Японії в японській та англомовній прозі кінця ХХ — 
початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Прасол Євгенія Анатоліївна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-4290 А] 

 УДК 821.521+821.111]-3.091"199/201" 

821.58.0 Література китайсько-тибетськими мовами 

На ступінь кандидата 

6329. Харишин Д. Г. Художня концепція особистості у прозі Лу Сіня 20-х років 
ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Харишин Дарія Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2014-4339 А] УДК 821.581-3.09"192"(09) 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 

6330. Андрощук Ф. О. Мечі вікінгів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Андрощук Федір Олександрович ; НАН 
України, Ін-т археології. — Київ, 2014. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (31 назва). — 
100 пр. — [2014-3281 А] УДК 904(4-17)"653" 

На ступінь кандидата 

6331. Гавінський А. М. Культура лійчастого посуду у межиріччі Верхнього 
Дністра та Західного Бугу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.04 "Археологія" / Гавінський Андрій Миронович ; НАН України, Ін-т 
археології, [Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича]. — Київ, 2014. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3284 А] 

 УДК 904(4)"634" 
6332. Задніков С. А. Античний керамічний імпорт на Більському городищі 

скіфського часу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.04 "Археологія" / Задніков Станіслав Анатолійович ; НАН України, Ін-т 
археології. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 150 пр. — 
[2014-3289 А] УДК 904(4-11)"652" 

6333. Ломакін Д. А. Мусульманські пам'ятки Старого Криму XIII—XV 
століття: історія вивчення, сучасний стан, перспективи дослідження : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнавство. 
Пам'яткознавство" / Ломакін Дмитро Анатолійович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, [Ін-т сходознавcтва ім. А. Ю. Кримського НАН України]. — Луцьк, 2014. 
— 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. 
— [2014-3611 А] УДК 904:28](477.75)"12/14" 
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6334. Пеляшенко К. Ю. Ліпний посуд населення скіфського часу Дніпро-

Донецького Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.04 "Археологія" / Пеляшенко Костянтин Юрійович ; НАН України, Ін-т 

археології. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 120 пр. — 

[2014-3306 А] УДК 904(292.485:477.5)"652" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих  

країн. Подорожі. Регіональна географія 

910 Загальні питання. Географія як наука. Географічні  

дослідження. Подорожі 

На ступінь кандидата 

6335. Прикуп Л. О. Агроекологічна оцінка та територіальна диференціація 

земель південної частини Одеської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання 

природ. ресурсів" / Прикуп Лєна Олександрівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 

2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2014-4513 А] УДК 910.27:628.4](477.74) 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

6336. Кирильчук А. А. Онтогенез і географія рендзин Західного регіону 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.05 

"Біогеографія та географія ґрунтів" / Кирильчук Андрій Андрійович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (35 назв). 

— 100 пр. — [2014-3524 А] УДК 911.2:631.445.8](477.8) 

На ступінь кандидата 

6337. Алісова О. І. Суспільно-географічна оцінка конкурентоспроможності 

українсько-польського та польсько-німецького транскордонних регіонів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. 

географія" / Алісова Олександра Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2014-3324 А] 

 УДК 911.3:339.137.2](477:438:430) 

6338. Василевська Я. В. Туристсько-рекреаційні ресурси Херсонської області: 

суспільно-географічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Василевська Яніна Валентинівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2014-4162 А] 

 УДК 911.3:338.48-5](477.72) 

6339. Добровольська Н. В. Суспільно-географічні аспекти екологічно зба-

лансованого землеробства : (на прикладі Харків. обл.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 

Добровольська Наталія В'ячеславівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3463 А] 

 УДК 911.3:631.4](477.54) 
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6340. Закутинська І. І. Субурбанізація в приміській зоні Івано-Франківська : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та 

соц. географія" / Закутинська Ірина Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-4234 А] 
 УДК 911.375.635(477.86) 

6341. Карпюк З. К. Внутрішня функціональна структура екологічної мережі 

Волинського Полісся : (у межах Волин. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. 
використання природ. ресурсів" / Карпюк Зоя Костянтинівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-3519 А] 

 УДК 911.2+502.7](477.82) 

6342. Панкратьєва В. В. Територіальні особливості системи освіти Луганської 
області : (сусп.-геогр. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Панкратьєва Вікторія Вікторівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2014-4284 А] 
 УДК 911.3:37](477.61) 

6343. Семеген О. О. Конструктивно-географічна оцінка рекреаційно-

туристичних ресурсів обласного регіону : (на матеріалах Хмельниц. обл.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. 
географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Семеген Оксана Олегівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. 

— Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-4307 А] 

 УДК 911.3:338.48](477.43) 

6344. Сінна О. І. Ландшафтно-екологічне картографування на основі геоінфор-
маційних технологій : (на прикладі Харків. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.12 "Геогр. картографія" / Сінна Олена 

Іванівна ; НАН України, Ін-т географії, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 150 пр. — [2014-3767 А]
 УДК 911.52:004.4 

6345. Солдатова С. О. Інституційні основи застосування кластерних інстру-

ментів у сфері природокористування : (на прикладі Автономної Республіки Крим) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка 

природокористування та охорони навколиш. середовища" / Солдатова Світлана 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. 

держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). 

— 100 пр. — [2014-3780 А] УДК 911.3(477.75) 

929 Біографічні дослідження 

929.5 Генеалогія 

На ступінь кандидата 

6346. Гаврилишина Н. А. Рід Кочубеїв в історії Лівобережної Гетьманщини 

(середина XVII — кінець XVIII ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Гаврилишина Наталія Анатоліївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3407 А] УДК 929.52КОЧ 
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929.6 Геральдика (гербознавство) 

На ступінь кандидата 

6347. Мазепа О. М. Дослідження з української геральдики та генеалогії в 

діаспорі (1945 — середина 1970-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 

Мазепа Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Київ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-3615 А] 

 УДК 929.6+929.5](477-87) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь кандидата 

6348. Арістов В. Ю. Раннє літописання в дослідженнях ХІХ — початку ХХ ст.: 

праці О. О. Шахматова та їхній контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Арістов Вадим Юрійович ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 

2014. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2014-4161 А] 

 УДК 930.2:82-94]"18/19" 

6349. Бойко-Гагарін А. С. Монети Центральної та Східної Європи XIV — 

XVII ст.: процеси виготовлення та фальшування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Бойко-Гагарін Андрій Сергійович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2014-3913 А] УДК 930+671.41](4-191.2+4-11)"13/16" 

6350. Кавунник В. Л. Ризький мир у дипломатичних документах урядів УНР і 

УСРР (серпень 1920 — березень 1921 років) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Кавунник Валентин Леонідович ; НАН України, Ін-т укр. археографії 

та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13. 

— 100 пр. — [2014-3507 А] УДК 930.2:94(477)"1920/1921" 

6351. Колтачихіна О. Ю. Історико-науковий аналіз досліджень у галузі 

реєстрації і відтворення інформації в Україні в світовому контексті (з 70-х рр. ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія 

науки й техніки" / Колтачихіна Олена Юріївна ; НАН України, Центр дослідж. наук.-

техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4005 А] 

 УДК 930.2(477) 

6352. Коцур В. А. Благодійність козацької старшини (середина XVII—XVIII ст.): 

сучасна українська історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 

Коцур Віта Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-

4405 А] УДК 930.1:177.72-058.12(477)"16/17" 
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6353. Орлов В. М. Нові релігійні течії: історіографія 1960-х років — початку 

ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 

"Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Орлов Владлен 

Миколайович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка]. — Черкаси, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—17 (41 назва) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4508 А] УДК 930:29"20" 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь доктора 

6354. Левченко Л. Л. Розвиток архівної справи в Сполучених Штатах 

Америки (кінець XVIII — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра іст. наук : [спец.] 27.00.02 "Документознавство, архівознавство" / Левченко 

Лариса Леонідівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Укр. 

НДІ арх. справи та документознавства]. — Київ, 2014. — 37 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (37 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3600 А]

 УДК 930.25(73)"17/20" 

На ступінь кандидата 

6355. Доліновський В. І. Організація та діяльність Земського архіву у Львові 

(1919—1933 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

27.00.02 "Документознавство, архівознавство" / Доліновський Володимир Іванович ; 

Держ. архів. служби України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства, [Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3465 А] 

 УДК 930.25(477.83-25)"1919/1933" 

94 Історія загалом 

На ступінь доктора 

6356. Трущинський М. Катехизація у римо-католицькій, греко-католицькій та 

православних Церквах на території Північно-Східної Польщі у 1945—1989 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Трущинський Марек ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 

31 с. — Бібліогр.: с. 24—29 (44 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4166 А]

 УДК 94:[272+271.4+271.2]-282.4](438-18)"1945/1989" 

На ступінь кандидата 

6357. Самборський Є. П. Поляки Західної України і Західної Білорусі в 

національній політиці СРСР (1944—1946 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Самборський Євгеній 

Петрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Чернівці, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4119 А] УДК 94(100)"1944/1946" 

6358. Сипко Б. В. Мусульманська спільнота у громадсько-політичному житті 

Франції (1995—2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Сипко Богдана Володимирівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2014-3764 А] УДК 94+28-774](44) 
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6359. Яремко М. В. Політика королівського уряду Югославії під час Другої 

світової війни (1941—1945) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Яремко Марта Володимирівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. 

— [2014-4196 А] УДК 94:327](497.1)"1941/1945" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

6360. Іщенко Ж. М. Франко-російське протистояння в Центральній та 

Південно-Східній Європі (кінець XVIII — початок XIX ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Іщенко 

Жанна Миколаївна ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України, 

[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2014-3505 А] УДК 94(44+(47+57))"17/18" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

6361. Білан С. О. Соціально-економічний та національно-культурний злам 

українського селянства (1929—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-

ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Білан Сергій Олексійович ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (43 назви) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3906 А] 

 УДК 94+316.343.17](477)"1929/1939" 

6362. Міронова І. С. Формування та розвиток поштових і поштово-те-

леграфних установ на півдні України (остання чверть XVIII — початок ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Міронова Ірина Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Дніпропетровськ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 29—33 (54 назви) та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2014-4051 А] 

 УДК 94:[656.8+654](477.7)"17/19" 

6363. Ніколаєв І. Є. Ліквідація небільшовицьких партій та громадських 

об'єднань УСРР в 1920-х рр.: історико-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ніколаєв Ігор 

Євгенович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Су-

хомлинського]. — Чернівці, 2014. — 30 с. — Бібліогр.: с. 23—27 (45 назв). — 100 пр. 

— [2014-3670 А] УДК 94:329](477)"192" 

6364. Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському 

житті Галичини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст . 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Райківський Ігор Ярославович ; НАН 

України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича [та ін.]. — Львів, 2014. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 27—33 (61 назва). — 100 пр. — [2014-4108 А] 

 УДК 94+329.733](477.83/.86)"18" 

6365. Сокульський А. Л. Острів Хортиця та його історико-культурне значення 

в процесі виникнення і становлення запорозького козацтва : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Со-

кульський Арнольд Леонідович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
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ім. Григорія Сковороди", [Класич. приват. ун-т]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 

обл.), 2014. — 42 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (49 назв). — 100 пр. — [2014-3779 А] 

 УДК 94(477.64) 

6366. Стрільчук Л. В. Становлення та розвиток польсько-українських міждер-
жавних відносин, партнерства та співробітництва (кінець ХХ — початок ХХІ сто-
ліття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Стрільчук Людмила Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2014. — 44 с. — 
Бібліогр.: с. 34—41. — 100 пр. — [2014-4141 А] 

 УДК 94:327](477:438)"19/20" 

На ступінь кандидата 

6367. Анісімова О. С. Діяльність органів самоврядування в містах Криму 
(1785—1870 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Анісімова Ольга Сергіївна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського. — Чернігів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2014-4363 А] УДК 94:352.075](477.75-21)"1758/1870" 

6368. Білоус О. П. Діяльність радянських партизанів на території Північно-
Східної України в 1941—1943 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Білоус Олександр Павлович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4605 А] 

 УДК 94(477.52/.54)"1941/1943" 
6369. Бородій А. І. Євреї в аграрних відносинах на території Правобережної 

України в 1861—1914 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бородій Андрій Іванович ; Кам'янець-
Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2014. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2014-3365 А]
 УДК 94:631](477.4=411.16)"1861/1914" 

6370. Вітюк О. О. Міське самоврядування на Поділлі в добу Української 
революції 1917—1920 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Вітюк Олександр Олегович ; Кам'янець-Поділ. 
нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2014. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3396 А]
 УДК 94:352](477.43/.44)"1917/1920" 

6371. Водотика Т. С. Культура підприємництва в містах Наддніпрянської 
України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Водотика Тетяна 
Сергіївна ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2014-3399 А] 

 УДК 94:658](477-21)"18/19" 
6372. Герасимчук О. М. Реалізація столипінської аграрної реформи в Черні-

гівській губернії (1906—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Герасимчук Олександр Михайлович ; 
Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3937 А] 

 УДК 94(477.51)"1906/1917" 

6373. Гичка О. І. Медичне обслуговування сільського населення України в 

1945—1964 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Гичка Олександр Іванович ; Черкас. нац. ун-т 
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ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4488 А] 

 УДК 94+61](477)"1945/1964" 

6374. Голій Р. В. Конверсії у традиційних християнських конфесіях на Волині 

в другій чверті ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Голій Роман Валентинович ; Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2014-4383 А] УДК 94:27-67](477.82)"1825/1855" 

6375. Гребенюк О. І. Створення та діяльність Ради Народних Міністрів 

Української Народної Республіки (січень—квітень 1918 р.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гребенюк 

Олена Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3432 А] 

 УДК 94(477)"1918" 

6376. Гулянович І. М. Соціотопографія міст Південно-Західної України у 

кінці XVIII — середині XIX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 

Гулянович Ігор Михайлович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-3440 А] УДК 94(477.74)"17/18" 

6377. Демешко Ю. О. Участь купецтва в реалізації імперського управління в 

Південній Україні в дореформений період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец. ] 07.00.01 "Історія України" / Демешко Юрій Олександрович ; 

Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", 

[Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 130 пр. — [2014-3453 А] 

 УДК 94(477)"17/18" 

6378. Дзюбан Р. В. Переміщення і втрати культурних цінностей установ м. 

Львова в роки Другої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Дзюбан Роман Володимирович ; НАН 

України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4444 А] 

 УДК 94(477.83-25)"1939/1945" 

6379. Карадобрій Т. А. Науковий доробок академіка Б. Є. Веденєєва (1885—

1946) в галузі гідротехніки та гідроенергетики : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Тетяна Андріївна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2014. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4322 А] 

 УДК 94:626/627](477)"18/19"(092) 

6380. Коваленко О. М. Освітні, наукові та культурні українсько-польські 

зв'язки (2000—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Коваленко Оксана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3538 А] УДК 94:008](477+438)"2000/2005" 

6381. Ковалець Т. Р. Запорозьке військо у повстаннях 1625 та 1630 рр. в 

Україні: внутрішня організація і військове мистецтво : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ковалець Тарас 
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Романович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3540 А] 

 УДК 94:355.4](477)"1625/1630" 

6382. Кожанов А. В. Преса національно-демократичного спрямування в 

суспільно-політичних процесах України (1989—1996 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец. ] 07.00.01 "Історія України" / Кожанов Андрій 

Васильович ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Одес. нац. політехн. ун-т]. 

— Миколаїв, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2014-4000 А] УДК 94:[070:323](477)"1989/1996" 

6383. Кравець Д. М. Західноукраїнська громадсько-політична думка про 

Радянську Україну (20-і — 30-і рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кравець Данило Михайлович ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Луцьк, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-4323 А] 

 УДК 94:32.019.5](477.8)"192/193" 

6384. Крупенко О. В. Промислове підприємництво у Полтавській та Черні-

гівській губерніях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Крупенко 

Оксана Василівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Чернігів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв) та 

в підрядк. прим. — 120 пр. — [2014-4018 А] 

 УДК 94(477.51+477.53)"18/19" 

6385. Кузьменко І. В. Д. Бурлюк в історії українського авангарду (1907—

1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Кузьменко Ірина Валентинівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра 

Могили. — Миколаїв, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2014-4497 А] УДК 94(477)"1907/1920" 

6386. Кульчицький Р. В. Громадсько-політична діяльність Івана Макуха 

(1872—1946 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Кульчицький Руслан Володимирович ; Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2014. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-3585 А] 

 УДК 94(477.8)(092) 

6387. Мараєв В. Р. Відносини України і Війська Донського (1917—1921 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Мараєв Владлен Ростиславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-3622 А] УДК 94:327](477)"1917/1921" 

6388. Михайлов В. В. Діяльність неформальних громадських організацій на 

Півдні України у другій половині 1980-х — 1991 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец. ] 07.00.01 "Історія України" / Михайлов Володимир 

Вікторович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3300 А] 

 УДК 94(477.7)"1980/1991" 

6389. Михальчук Р. Ю. Голокост на території Рівненщини під час нацистської 
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акад.", [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Острог (Рівнен. обл.), 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3642 А] 
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наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Московчук Марія 
Олегівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народо-
знавства. — Львів, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — [2014-3654 А]
 УДК 94:[061.2:37-051](477.83/.86)"1905/1939" 
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ціальний портрет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Новікова Олена Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3673 А] 
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ватному житті А. М. Муравйова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Побережник Олександра Олександрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4288 А] 

 УДК 94(477)(092) 
6393. Самойленко Т. І. Український кінематограф 1920-х — 1930-х років : 

(сусп.-політ. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Самойленко Тетяна Іванівна ; Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-3753 А] 

 УДК 94:778.5](477)"1920/1930" 
6394. Сидорович Є. С. Вихідці з Франції в економічному житті півдня України 

наприкінці XVIII — в першій половині ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сидорович Єгор 
Сергійович ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4309 А] 

 УДК 94(477.7)(=133.1)"17/18" 
6395. Скрипчинська Н. О. Податкова політика радянської влади в україн-

ському селі в 20-х роках ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Скрипчинська Наталія Олександрівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4128 А] 

 УДК 94:336.22](477)"192" 
6396. Стасюк І. М. Греко-католицьке жіноче чернецтво Станиславівської 

єпархії (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Стасюк Ірина 
Михайлівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-
Франківськ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2014-3785 А] 

 УДК 94+271.4-788-055.2](477.86)"18/19" 
6397. Сухенко І. І. Діяльність професора В. В. Салова (1839—1909) в контексті 

розвитку гідротехніки та залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Сухенко Ігор 
Іванович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4328 А] 

 УДК 94:[626/627+656.2]](477)"18/19"(092) 
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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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Добуляк Л. П. 5116 

Довбенко С. Ю. 5499 

Довгалюк А. А. 5755 

Довгополова Г. Г. 5460 

Довженко О. (6259) 

Дойчева К. С. 4958 

Долгова Н. О. 5500 

Должикова- 

Поліщук Л. В. 5187 

Доліновський В. І. 6355 

Дорош О. В. 5133 

Дорош О. Г. 5785 

Дорошенко О. С. 5223 

Дорошина Л. Ф. 6259 

д'Орс  Е. (6299) 

Дрозд М. О. 4930 

Дроздова К. В. 5501 

Дуб Ю. М. 5846 

Дубцова О. В. 6230 

Дубчак Н. С. 5236 

Дугіна К. В. 6148 

Дудка С. В. 6135 

Дудка Т. В. 5786 

Дудчак Г. І. 5502 

Дунаєвська В. В. 5856 

Дуран М. М. 5144 

Дядченко Г. В. 6260 

Дядюшкін О. М. 5048 

Еліас Н. (5081) 

Емін Ф. О. (6305) 

Ерліх Є. (5240) 

Етвуд М. (6296) 

Євтєєва Д. П. 5295 

Ємельянов Д. В. 5787 

Єрмакова Н. В. 6249 

Єрмолаєв С. А. 5648 

Єрмоленко Є. О. 4933 

Єсін М. А. 5978 

Жиляєв С. О. 5834 

Жмуденко В. М. 6034 

Жолобко О. Ю. 5679 

Жук І. А. 5886 

Журавель А. В. 5503 

Журавльова М. О. 5024 

Журавльова С. В. 6167 

Журбинський Д. А. 5727 

Забнєва О. В. 6136 

Забуранний С. В. 5206 

Завадська Ю. С. 5188 

Завгородній М. С. 4959 

Завгородько Л. В. 4998 

Заведюк Т. О. 4922 

Загородний М. І. 5750 

Загорулько М. А. 4999 

Задира С. В. 5667 

Задніков С. А. 6332 

Заєць Д. О. 5066 

Заєць І. С. 5296 

Заєць Т. А. 5719 

Зайченко С. В. 5974 

Закаленко О. В. 5265 

Закревський А. Є. 5297 

Закутинська І. І. 6340 

Залізовський А. В. 5601 

Залявська О. В. 5820 

Заміщак М. І. 5025 

Заморська Л. І. 5228 

Запша Г. М. 5203 

Зарічна Н. З. 5167 

Засєкін Д. О. 5461 

Заяць О. В. 5266 

Звенігородська Т. В. 6051 

Зеленяк В. М. 5628 

Зима О. Є. 5920 

Зіненко Т. М. 6193 

Зінзура В. В. 6175 

Зінов'єва О. Г. 5720 

Зіновіїв К. (6263) 

Зозуля К. М. 5835 

Зубенко І. Р. 5026 

Зюбаненко С. В. 5267 

Івакіна К. Я. 5887 

Іваніщева І. А. 5813 

Іванов Я. Ю. 5756 

Іванова О. В. 6052 

Іванова Ю. Ю. 6202 

Іванцова О. О. 5836 

Іванчук Н. В. 5168 

Іванюк Т. М. 5999 

Іванюта С. В. 5145 

Іванюченко О. В. 5344 

Івасюк Г. О. 5103 

Іващенко М. М. 5613 

Іващук Я. Г. 5563 

Ігнатенко І. В. 5370 

Ігнатенко С. В. 5709 

Іжик М. О. 6290 

Ізвалов О. В. 6176 

Іздепський А. В. 6053 

Ільєва Т. Г. 5298 

Ільєнко Т. В. 6035 

Ільченко О. Ю. 5420 

Ільясова Ф. С. 5504 

Ісаков М. Г. 5326 

Іщенко Ж. М. 6360 

Кабаков Б. О. 5821 

Кабаков Д. Ю. 5574 

Кабатов О. О. 5947 

Каблак Н. І. 5582 

Каблова Т. Б. 6203 

Кавуля Е. В. 5837 

Кавунник В. Л. 6350 

Кадан В. М. 5594 

Кадець В. М. 5561 

Казанжи М. Й. 5013 

Казанцева Л. І. 5444 

Калашніков А. В. 5564 

Калінін І. В. 5676 

Калінін О. Є. 5788 

Калініна Т. С. 5027 

Калініченко Д. В. 5651 

Калініченко М. М. 5580 

Кальян К. В. 5345 

Калюжний В. О. 5028 

Камишацький О. Ф. 5954 

Камінський С. І. 6102 

Канцір І. А. 5189 

Каптерєв П. (5419) 

Каптюрова В. В. 6231 

Караджов Ю. А. 5565 

Карадобрій Т. А. 6379 

Каракатсаніс Т. В. 5505 

Карась А. Г. 5237 

Карем Зірак  

Абдулла Карем 5067 

Карім Деяб Ахмед 4960 

Карпик Г. В. 6149 
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Карпиленко В. А. 5068 

Карпічков В. О. 5238 

Карпюк З. К. 6341 

Кархут О. Я. 5239 

Карчевська Л. І. 5560 

Каряка І. В. 5447 

Катеринич О. О. 6066 

Кашуба М. В. 5936 

Квашук Ю. В. 6131 

Кекова С. В. (6301) 

Кизилова В. В. 6306 

Килимник Т. М. 5769 

Кирилич Ю. В. 5219 

Кириліва В. О. 5426 

Кириллін І. В. 5624 

Кирильчук А. А. 6336 

Киричок Т. Ю. 6076 

Киркач С. М. 5169 

Кирлик Н. В. 4961 

Кирпенко В. М. 6217 

Кислиця Л. В. 5971 

Кичак О. Ю. 5549 

Кібалка О. М. 6298 

Кікінчук В. В. 5299 

Кілочицька Н. П. 5705 

Кінаш І. П. 5108 

Кінаш О. Я. 5268 

Кірєєв О. О. 5725 

Кічура А. В. 5551 

Клевака Л. П. 5427 

Клєпінін М. М. (4920) 

Клименко В. П. 6046 

Клименко С. О. 5506 

Климчук А. О. 4962 

Климюк О. Ф. 5269 

Клібайс Т. В. 5029 

Клімачова В. А. 6313 

Кліх Л. В. 5477 

Клочко А. О. 5507 

Книш О. В. 6261 

Княжева І. А. 5478 

Кобан О. Г. 5240 

Кобець С. П. 5190 

Ковалевська Т. І. 6232 

Ковалевський О. І. 5929 

Коваленко В. О. 5992 

Коваленко Л. І. 5747 

Коваленко О. М. 6380 

Коваленко С. М. 5730 

Коваленко Т. О. 5368 

Ковалець Т. Р. 6381 

Коваль І. З. 5979 

Ковальов І. В. 5327 

Ковальова Є. О. 5030 

Ковальова О. В. 5721 

Ковалюк Т. В. 5857 

Ковалюк Т. Т. 5603 

Кожанов А. В. 6382 

Кожелянко В. (6309) 

Кожушко С. П. 5479 

Козар М. Ю. 5980 

Козаченко С. М. 5508 

Козир А. Г. 5937 

Козоріз О. П. 6285 

Козьмук Б. П. 5270 

Койчева Т. І. 5480 

Колева Н. М. 5814 

Колесник В. В. 5838 

Колесник П. О. 5555 

Колишкіна А. П. 5453 

Колодій І. М. 5271 

Колодійчук А. В. 5191 

Колодяженська Т. І. 5697 

Коломієць В. М. 5633 

Коломієць М. І. 5146 

Коломієць Н. В. 6286 

Коломієць О. Л. 4963 

Колос О. М. 5740 

Колотій А. В. 5583 

Колповська А. М. 5391 

Колтачихіна О. Ю. 6351 

Колубаєв О. Л. 6204 

Колчева Д. В. 6103 

Колчигін Б. В. 4923 

Колянова Т. В. 5575 

Комеліна А. А. 5147 

Комісаренко Ю. І. 5775 

Компанієць Л. Г. 5000 

Комяк В. В. 5572 

Кондратьєва Т. С. 6205 

Кондратюк Н. В. 6008 

Коновалов С. В. 6154 

Коновалова М. В. 5379 

Конопльова Н. В. 5363 

Константиненко К. Л. 

 6314 

Копий В. Г. 5668 

Копитков Д. М. 5509 

Кореллі А. (6201) 

Корецький Р. М. 5888 

Корж І. В. 5822 

Корзуненко В. Д. 6054 

Кормілецький О. М. 5380 

Корнєйков О. М. 6055 

Короглу Л. А. 6283 

Королева Н. (6310) 

Короленко Ю. М. 5192 

Король В. М. 5510 

Король С. М. 5104 

Коротун В. М. 5356 

Коротун О. П. 5731 

Коротченко Г. М. 5823 

Косенко Н. П. 5342 

Косовець Г. М. 6104 

Костенко Є. Я. 5229 

Костира А. М. 5300 

Костирка О. В. 4924 

Костриця С. В. 5912 

Костюк Р. В. 5207 

Котляревський Я. В. 5384 

Котлярова А.-М. Б. 5674 

Коцовська О. Л. 5272 

Коцур В. А. 6352 

Коцюбенко Г. А. 6068 

Коцюбинський М. (6312) 

Кочергін В. В. 5054 

Кочубеї (рід) (6346) 

Кошелев О. В. 5669 

Коширець В. В. 5031 

Кошицька Н. А. 6029 

Кошова А. О. 5789 

Кравець Д. М. 6383 

Кравець Т. В. 5576 

Кравченко А. А. 4992 

Кравчук Н. Я. 5220 

Крамаренко А. М. 5481 

Крамаренко С. С. 5703 

Крамський С. О. 5577 

Красний М. Р. 5790 

Краснокутський Є. В. 

 5642 
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Краснопольська Н. Л. 

 6262 

Красовський П. Ю. 5889 

Крейденко В. В. 5381 

Кременчук Л. В. 6069 

Крепак А. С. 6105 

Крива М. В. 5462 

Кривов'яз О. В. 5241 

Кривохатко Г. Г. 6044 

Кривошея Т. О. 4987 

Крилюк В. О. 5848 

Крисовата К. В. 5117 

Кристопчук Т. Є. 5421 

Кружков Г. М. (6301) 

Крупа О. В. 4964 

Крупенко О. В. 6384 

Крутько М. А. 6009 

Крушельницька Г. Л. 

 5334 

Крушельницька Н. В. 

 5728 

Крушельницький Р. О. 

 6192 

Крючко О. С. 5134 

Ксьонз І. В. 5805 

Кудря Я. В. 5193 

Кудусова Е. Н. 5511 

Кузик Т. М. 5301 

Кузнецова М. М. 6132 

Кузьманенко Г. О. 5658 

Кузьменко І. В. 6385 

Кузьменко О. С. 5118 

Кузьмінова О. В. 4965 

Кулик О. Г. 5649 

Кулієвич М. С. 6263 

Куліков А. Ю. 5638 

Куліш О. С. 5119 

Кульчинський О. Б. 

 6282 

Кульчицький Р. В. 6386 

Кумановський М. В. 5302 

Куниця К. В. 6151 

Курбатова І. С. 5303 

Курей О. А. 5194 

Куриленко Ю. Ф. 6059 

Курило Л. В. 5512 

Курило М. П. 5352 

Курій Л. О. 5059 

Курінний А. В. 5741 

Куріньовська Л. А. 5339 

Куріс Ю. В. 5875 

Курмакова І. М. 5865 

Курсін С. М. 5890 

Курченко І. М. 5686 

Кучер О. Г. 5357 

Кушлик Б. Р. 6078 

Кушнерик Л. Я. 6183 

Куянцева О. О. 6302 

Лавренова О. І. 5273 

Лаврик І. М. 6040 

Лазаренко Ю. В. 5824 

Лазюк С. В. 5346 

Ланіна Г. М. 6250 

Лапіна В. В. 5069 

Лапко А. Г. 5032 

Лаптєва К. А. 6056 

Лаптінова Ю. І. 5070 

Лапшин О. О. 5961 

Ларіна Н. В. 5839 

Лебедєв Д. В. 5392 

Лебедєва О. Ю. 4925 

Лебідь В. Т. 5873 

Левада О. А. 5843 

Левадний Ю. В. 5604 

Левицька У. С. 5722 

Левченко Л. Л. 6354 

Левченко С. Г. 5274 

Легченкова І. В. 5634 

Ленко М. О. 5304 

Ленченко А. В. 5791 

Леоненко І. В. 5305 

Леоненко П. В. 5776 

Леонов В. О. 5614 

Леонов С. Ю. 4944 

Лепех Ю. С. 5275 

Лещинська С. С. 6264 

Лижаченко Н. М. 5659 

Лисевич С. Г. 6106 

Лисейко Н. В. 5792 

Лисенко М. (6200) 

Лисицин Р. Г. 5858 

Литвиненко Т. А. 5001 

Литвинова Н. А. 5428 

Литвинчук О. В. 5047 

Литвинюк Л. О. 6315 

Лівінська Г. В. 5569 

Лівіцька Н. В. 6316 

Ліпінський О. Ю. 4928 

Ліпський Р. В. 6010 

Ліскевич І. І. 5840 

Лісова А. Ю. 5306 

Літвінов Є. В. 5307 

Лобзова С. Л. 6303 

Лобков В. О. 5664 

Лобова І. О. 5742 

Логвиненко І. П. 5698 

Логвінов Я. М. 5757 

Лоджук М. Т. 5242 

Лозинська О. Г. 6281 

Ломакін Д. А. 6333 

Ломпей Р. Р. 5585 

Лу Сінь (6329) 

Лукашенко Т. Ф. 5513 

Луньо П. Є. 6265 

Луценко Л. А. 5806 

Лушпаєв С. О. 5371 

Любарський Б. Г. 5985 

Любомудрова Н. П. 4966 

Любченко І. І. 5448 

Лямина Н. В. 5706 

Лях І. О. 6107 

Ляхович К. П. 6108 

Ляшок А. В. 5921 

Ляшук Н. А. 6266 

Мазепа О. М. 6347 

Мазур А. В. 6109 

Мазур Ю. Я. 5514 

Мазурець Р. Р. 5208 

Макаренко В. М. 6177 

Макаренко Ю. В. 5987 

Макарова О. М. 5793 

Макарчук Н. О. 5014 

Маковський Р. В. 5656 

Максим В. Л. 6011 

Максимець О. М. 4934 

Максимчук В. В. 6267 

Максимюк Н. В. 5195 

Максімова М. В. 5170 

Макуха І. (6386) 

Малашенко В. Л. 5930 

Малецька Т. В. 5463 
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Малий Т. С. 5605 

Малкова Т. М. 5015 

Малюкіна М. Ю. 5680 

Мамайкін О. Р. 5955 

Манаєнко І. М. 6110 

Мангура Л. П. 6063 

Мандрик О. Є. 5794 

Манохіна Ю. Є. 6268 

Манько І. В. 6082 

Мараєв В. Р. 6387 

Марініна В. М. 5033 

Маріуц І. О. 5515 

Марків Б. Б. 5591 

Маркович Г. Б. 5171 

Мартиненко Д. В. 5437 

Мартиненко І. М. 5795 

Мартинюк В. В. 5878 

Маруха В. І. 5866 

Марфинець Н. В. 5438 

Марценюк М. О. 5034 

Маслій А. С. 5898 

Масол Д. І. 5308 

Матвєєв П. М. 5148 

Матвієнків О. С. 6233 

Матійчук В. С. 5647 

Матусевич Т. В. 5002 

Матушко А. Є. 5135 

Матюк Т. В. 5120 

Махно К. І. 6070 

Мацелик Т. О. 5255 

Машіко К. С. 5136 

Машков А. О. 5393 

Мащук В. Ю. 5276 

Медведь М. М. 6269 

Межибецька І. В. 5724 

Мезенцева Л. М. 5439 

Меленко С. Г. 5230 

Меленцова О. В. 5224 

Мельник А. В. 5600 

Мельник А. Я. 6159 

Мельник Г. М. 5743 

Мельник Н. Ю. 5847 

Мельник О. В. 6060 

Мельник О. М. 6157 

Мельник С. Р. 6134 

Мельничук М. В. 5796 

Мельничук Т. М. 6023 

Мерко О. М. 4920 

Меркулова К. О. 5277 

Мєленцов М. О. 6160 

Милостна К. Ю. 5581 

Мильніченко С. М. 5149 

Миндюк В. Д. 5871 

Миролюбенко Є. В. 5003 

Мироненко Л. Л. 5464 

Мироненко П. В. 5083 

Мирончук О. Я. 6270 

Мисула М. С. 5841 

Михайлов В. В. 6388 

Михайлов Є. В. 6021 

Михайлова М. В. 6111 

Михальчук Р. Ю. 6389 

Міронова І. С. 6362 

Місяць А. П. 5335 

Міхель Р. В. 5121 

Міхно С. В. 5964 

Міхнова О. Д. 4949 

Міщенко М. І. 5204 

Млинко І. Б. 4967 

Мовчан І. В. 6038 

Мовчан К. І. 6030 

Могилко Л. В. 5172 

Можарова К. П. 5092 

Мокрозуб В. В. 5689 

Молла М. Г. 5212 

Молчанов Л. С. 6168 

Молчанова О. В. 6304 

Момот А. В. 5209 

Монатко К. В. 5744 

Мороз О. В. 5004 

Морозенко Д. В. 6050 

Морозов Ю. П. 5867 

Морозов- 

Леонов С. Ю. 5704 

Москаленко А. А. 5584 

Москаленко О. М. 5109 

Москвичова О. А. 6223 

Московчук М. О. 6390 

Мостіпан Ю. Є. 5173 

Мостовий А. І. 5899 

Мосякін А. С. 5699 

Мотало В. П. 4984 

Моторний В. О. 5394 

Мохаммад С. І. Арабіат 

 4938 

Мудра-Рудик Я. А. 5413 

Мужевич Н. В. 6089 

Музика Н. М. 6057 

Музика Т. Є. 6317 

Муравйов А. М. (6392) 

Муранова Н. П. 5458 

Муратов І. (6311) 

Мусоєв С. М. 5726 

Мусоргський М. (6200) 

Мухліс Абедалабас  

Ісмаїл 5690 

Мушников О. О. 6112 

Мястковська М. О. 5516 

Набоков Р. Г. 6211 

Навроцька Н. А. 6219 

Нагорний А. В. 5606 

Надєїна Е. В. 5948 

Назаренко М. О. 5395 

Накай О. А. 6012 

Наній В. В. 5879 

Нарєжній О. П. 5910 

Наровлянський О. Д. 

 5432 

Натрус О. П. 5358 

Невара Л. М. 5253 

Недзельський А. О. 5071 

Неєжмаков П. І. 4985 

Немчінов О. М. 5396 

Нестеренко Ю. В. 6318 

Нестерова Н. Г. 5700 

Нестерова О. В. 5975 

Нестерук В. І. 5556 

Нестерчук Н. Є. 5849 

Нестерчук О. Г. 6271 

Нестругіна О. С. 6178 

Несхозієвська Т. М. 6079 

Нетреба М. М. 5072 

Нечипоренко Б. Ю. 6287 

Никируй Ю. С. 6164 

Никоненко А. О. 5751 

Ніколаєв І. Є. 6363 

Ніколаєнко С. О. 5615 

Ніколайчук В. В. 5935 

Новак Т. В. 5073 

Новаченко Т. В. 5376 

Новікова Н. В. 6064 
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Новікова О. М. 6391 

Новіцький Ю. Я. 5922 

Новохацька О. В. 5681 

Обелець Т. В. 6113 

Обидєннова Т. С. 4968 

Обухова Н. В. 5770 

Обухова О. А. 5673 

Оверчук Л. П. 5397 

Овод Л. В. 5122 

Овчаренко М. І. 4969 

Овчарова Н. В. 5174 

Огар А. О. 6272 

Огар М. О. 5637 

Огнєва О. В. 5797 

Огонь Н. А. 5616 

Оксентюк Н. В. 5035 

Олексенко Р. І. 5061 

Олексюк М. І. 4970 

Олійник В. І. 5278 

Олійник Ю. Я. 5309 

Оліфіренко Л. Д. 5385 

Ольшевська О. В. 5915 

Омельченко О. В. 5962 

Ониськів В. О. 6114 

Опанасенко Г. В. 5798 

Ополонська Н. О. 5758 

Опришко Д. І. 5328 

Орап М. О. 5016 

Орест М. (6319) 

Орехова Н. О. 5655 

Орлов В. М. 6353 

Осадча Н. В. 5364 

Осадчук І. Ю. 5085 

Осенін Ю. Ю. 5988 

Осіпов М. Ю. 6000 

Осовська І. М. 6239 

Остапець В. О. 5310 

Остапчук А. Л. 6288 

Остапчук Р. М. 5825 

Осташко В. Г. 5748 

Островський О. В. 5570 

Острога Р. О. 6137 

Острянко Т. С. 5433 

Отраднова О. О. 5340 

Охоцька О. І. 5859 

Охріменко О. В. 5670 

Ощаповський І. В. 5645 

Павленко Д. В. 5279 

Павленко І. В. 5923 

Павленко С. В. 5759 

Павлова О. В. 6251 

Павлович О. С. 5723 

Павлюк Н. В. 6001 

Пазюра Н. В. 5472 

Паладьєва А. Ф. 5440 

Палінчак М. М. 5091 

Пальченкова В. М. 5287 

Палюх В. М. 5984 

Панаєва Є. Я. (6302) 

Панасенко О. Л. 6031 

Панасенко О. С. 6026 

Панікарова Б. О. 6147 

Панкратьєва В. В. 6342 

Панченко В. В. 5968 

Панченко Т. В. 5465 

Панько Н. О. 5760 

Парамонова О. С. 5311 

Парфанович І. І. 5435 

Парщиков О. М. (6301) 

Пасічник Н. Р. 4939 

Пасова Т. О. 4989 

Пасько І. В. 6319 

Патрелюк Д. А. 5312 

Пахолок О. О. 5074 

Пашутіна В. Ю. 5333 

Пежинська О. М. 6245 

Пелещишин О. П. 4940 

Пеляшенко К. Ю. 6334 

Перевозова І. В. 6086 

Передерій А. В. 6212 

Перепадя Ф. Л. 5137 

Перепеляк І. (6315) 

Перкова Т. І. 5963 

Першина К. Д. 5639 

Петльований Є. О. 5931 

Петренко Г. С. 5005 

Петренко Л. М. 5473 

Петренко О. С. 5398 

Петреченко С. А. 5243 

Петрученко К. І. 5244 

Петьовка В. В. 5280 

Пилипюк К. М. 5517 

Пирин Б. В. 6058 

Писанець К. К. 5123 

Писаренко П. В. 6032 

Півторак Д. О. 5900 

Підгайська О. О. 5826 

Підченко С. К. 5895 

Пікільняк А. В. 5965 

Пілецька Л. С. 5062 

Піцикевич В. В. 5281 

Піціль А. О. 5552 

Платонова І. М. 5860 

Плецан Х. В. 5382 

Плєсной О. В. 5916 

Пліско Є. Ю. 5429 

Пляцко У. М. 5336 

Побережник О. О. 6392 

Повороженко Є. В. 5989 

Подвірна Н. С. 5086 

Подліняєва О. О. 5518 

Подлужний О. О. 5807 

Подольський М. І. 5949 

Подоляк Н. М. 5036 

Пожарицька О. О. 6234 

Пожарова О. В. 5365 

Познанський Р. В. 6273 

Позняковський Ю. В. 

 6071 

Пойнар Л. М. 6289 

Поліщук В. В. 6043 

Поліщук К. (6313) 

Поліщук О. Г. 5372 

Поліщук Я. П. 5210 

Полупан В. В. 6073 

Полухіна А. В. 5093 

Поляк Н. О. 5414 

Полякова Т. Л. 6235 

Пономаренко Л. І. 5441 

Попов В. Д. 5454 

Попов М. В. 5519 

Поповіченко Ю. А. 5196 

Портухай О. І. 6027 

Потапенко О. О. 5969 

Потапова С. Є. 6022 

Потернак Ю. П. 5175 

Похилюк О. М. 6274 

Прасол Є. А. 6328 

Приймак Є. В. 5827 

Прикуп Л. О. 6335 

Прикупенко М. В. 5799 
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Прилипченко Н. С. 6194 

Прима В. В. 6236 

Приступа С. О. 5950 

Притула Н. О. 5917 

Приходько Н. С. 6275 

Прогляда І. О. 5373 

Продан В. В. 5150 

Проданов М. Ф. 5650 

Протасова Є. В. 6115 

Протасова Л. В. 5151 

Прохоренко Д. А. 5972 

Прохоренко Є. Є. 6320 

Прохорова О. В. 5520 

Проценко У. М. 5521 

Прус Р. Б. 4926 

Пташник В. В. 5553 

Пугач Я. І. 5037 

Пукач П. Я. 5629 

Пуківський Ю. В. 5550 

Пулик О. Р. 5830 

Пурікова О. Г. 6172 

Пурязданхах М. 5973 

Пуха В. Є. 5630 

Пушкаш І. І. 5828 

Пшенична Т. М. 6116 

Рабаданова Л. В. 5049 

Равлюк В. Г. 5990 

Радзімовський Б. К. 5905 

Радинський С. В. 4971 

Радіонов В. М. 5966 

Радченко Л. Д. 5566 

Раєрсон Е. (5425) 

Райба С. В. 5908 

Райківський І. Я. 6364 

Рапін В. В. 5896 

Рапопорт А. В. 5075 

Рарок О. В. 5156 

Ратушняк Ю. В. 4931 

Рева О. А. 5771 

Ревко А. М. 5138 

Рей А. Р. 5951 

Рейзін Д. В. 5808 

Ремінний О. А. 4935 

Рєзанов В. (6325) 

Рибалко І. М. 5932 

Рибальченко С. А. 5124 

Рибіна О. І. 5554 

Рижик І. О. 6013 

Рикун А. А. 5038 

Рогальська Я. В. 5761 

Родик Г. Ю. 5076 

Родіонова І. В. 4972 

Рожественський Б. М. 

 (4919) 

Розум І. О. 5282 

Рой М. М. 5956 

Роман Л. А. 6321 

Романенко О. В. 6307 

Романова А. А. 5152 

Романова Ю. В. 5039 

Романуцький В. М. 

 5006 

Романюк К. О. 5449 

Ромашова Я. В. 5060 

Роскопіна Ю. О. 5522 

Ротаньова Н. Ю. 5466 

Ротфорт Д. В. 5455 

Рубан Л. А. 5772 

Рубіш М. А. 5225 

Руда Л. А. 5099 

Руденко І. В. 5467 

Руденко М. А. 6169 

Руденко О. І. 5087 

Рудницький С. В. 5095 

Русин Б. Г. 6161 

Руснак Л. Р. 5399 

Рябих Л. М. 6237 

Сабадуха О. В. 5007 

Саварин В. І. 5595 

Савельєва О. М. 6014 

Савенко В. С. 5625 

Савко У. В. 5800 

Савчук В. П. 5957 

Сагайдак І. В. 5176 

Саган Г. В. 5077 

Сагер Л. Ю. 4973 

Садівський Я. П. 6206 

Садовніченко О. В. 5557 

Сазонов А. Ю. 6179 

Саймак К. (6298) 

Сакаль- 

Лісніченко Л. М. 6322 

Саламацька О. Ю. 6117 

Салига П. Г. 6080 

Салов В. В. (6397) 

Салтанов М. В. 5008 

Салтиков- 

Щедрін М. Є. (6300) 

Салука І. Я. 6015 

Самборський Є. П. 6357 

Самойленко О. О. 5567 

Самойленко Т. І. 6393 

Самокиш М. С. (6195) 

Самородченко Г. В. 5139 

Сапгір Г. В. (6301) 

Сапожникова М. М. 

 6039 

Сапсович О. А. 6207 

Саракун Л. П. 5009 

Сафарова Р. В. 4974 

Сахарчук Н. Ю. 6323 

Сахнюк О. С. 6220 

Сачава К. Д. 5523 

Свєтлєйша О. М. 5981 

Свинарьов М. О. 6186 

Свівальнєва Т. В. 5654 

Севрук О. Р. 5359 

Сегеда Ю. С. 5762 

Секретна В. М. 6188 

Селіщев С. В. 6090 

Семеген О. О. 6343 

Семененко І. Є. 5524 

Семенова А. Б. 6150 

Семенченко С. А. 5347 

Семенюк А. Я. 4975 

Семенюк Н. В. 5891 

Сенаї М. (6327) 

Сердюк О. В. 5375 

Серединська І. В. 6118 

Сєряков О. А. 5360 

Сибирцова Е. Н. 5671 

Сигида Л. О. 6119 

Сидоренко О. Г. 6067 

Сидоренко О. С. 5661 

Сидорович Є. С. 6394 

Сидорчук Н. Г. 5482 

Сидорчук Ю. М. 5245 

Сизоненко В. А. 5456 

Сипко Б. В. 6358 

Сисенко І. І. 5938 

Сисоєва В. П. 5313 
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Сікун М. В. 6065 

Сімашкевич Ю. М. 5283 

Сімейко К. В. 6133 

Сінгаєвський Є. М. 5707 

Сінельнікова Н. О. 5525 

Сінна О. І. 6344 

Сіора І. В. 5646 

Січка І. І. 5125 

Скиба О. О. 5442 

Скиба Т. В. 5078 

Скільський І. І. 5314 

Скіць А. В. 5430 

Скляр М. С. 5468 

Скляренко Н. В. 5526 

Скорик А. В. 5918 

Скорик Ю. В. 5906 

Скоробогач О. І. 5177 

Скороход О. М. 5682 

Скрипник М. Є. 6091 

Скрипчинська Н. О. 6395 

Скрябін О. Л. 5411 

Слапчук В. (6323) 

Слободян О. М. 5348 

Слонімський С. (6207) 

Слюсар Є. А. 4941 

Смага О. В. 5079 

Сметаніна Н. В. 5315 

Смоляк С. С. 5596 

Смук О. Т. 5040 

Смульський Є. В. 5056 

Снігур В. Г. 5952 

Собчук Д. С. 5892 

Сова В. В. 6120 

Соколов А. В. 4927 

Соколов Д. О. 5197 

Сокольнікова Н. В. 5763 

Сокульський А. Л. 6365 

Сокур Л. М. 5958 

Солдатова С. О. 6345 

Солован М. М. 5901 

Соловйова Г. А. 5777 

Соловйова Г. О. 5764 

Сологуб Ф. (6304) 

Соломко З. К. 5527 

Солошенко І. В. 5773 

Сольський О. С. 4950 

Сопілко І. М. 5256 

Сорокін Б. С. 5982 

Сорокіна І. С. 5400 

Сосницький О. Є. 5571 

Сосновська О. П. 5153 

Сотник А. Л. 5088 

Сошко О. Г. 6221 

Стадниченко В. М. 5868 

Стаматін О. В. 5140 

Старицька О. О. 5246 

Старовойт М. А. 6155 

Старостіна А. Ю. 5578 

Стасюк І. М. 6396 

Сташевський А. Я. 6198 

Сташко Н. П. 6187 

Степаненко Д. І. 5602 

Степаненко Ю. М. 5626 

Степанко О. В. 5401 

Степанов С. С. 5683 

Стерлікова О. М. 6036 

Стефаник В. (6326) 

Стеценко К. В. 5010 

Стеців Б. С. 6182 

Стойко В. І. 5710 

Столяр В. А. 5443 

Стрілець В. Є. 6180 

Стрілець О. М. 5247 

Стрілець О. Р. 5939 

Стрільчук Л. В. 6366 

Стругацький А. (6298) 

Стругацький Б. (6298) 

Струс Ю. М. 5708 

Ступницький Т. Р. 5872 

Судаков А. К. 5953 

Сулаєва Н. В. 5483 

Сун Лі  5861 

Сухенко І. І. 6397 

Сухонос Н. К. 5765 

Сухоставець А. І. 6121 

Суший О. В. 5386 

Сяська Н. В. 5528 

Таволжанський О. В. 

 5316 

Таможська І. В. 5529 

Тараненко А. В. 6324 

Тараненко М. М. 5317 

Тарасова О. В. 5530 

Телепнєва О. С. 4976 

Терлецька Ю. М. 5041 

Тимейчук А. А. 4977 

Тимейчук І. М. 6296 

Тимошенков І. В. 5110 

Тинкевич Ю. О. 5684 

Тиховод С. М. 5880 

Тихонравова А. В. 6208 

Тихончук Н. А. 5851 

Тітаренко А. А. 6218 

Ткаченко В. В. 5893 

Ткаченко О. Б. 5531 

Ткаченко С. В. 6145 

Товстенюк О. В. 6122 

Томчук В. В. 6092 

Топилко П. І. 5579 

Топішко Н. П. 5415 

Торговець Ю. І. 6224 

Тракало Р. І. 5318 

Трачук Л. Є. 5766 

Трегуб О. В. 5976 

Третьякова А. І. 5831 

Третяк О. М. 5532 

Третяк О. П. 5457 

Трихліб К. О. 5248 

Тріфонов І. В. 4952 

Трофименко Г. С. 5126 

Трофименко С. В. 5607 

Труба Г. М. 6276 

Труфанова В. П. 5801 

Трущинський М. 6356 

Тулінова Т. С. 5284 

Тумак Ю. І. 5431 

Турлінова З. О. 5862 

Удовика Л. Г. 5231 

Уколов О. І. 5635 

Українка Л. (6275) 

Улицький О. А. 5967 

Ульянченко Ю. О. 5387 

Устенко Р. Л. 5717 

Устименко О. А. 5337 

Усуб Е. А. 5338 

Утко Г. М. 5100 

Фадєєва Ю. В. 4978 

Фалько О. Л. 5940 

Фарісєєв А. Г. 6075 

Федак В. В. 5701 

Феденко Ю. М. 5983 
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Федоренко О. В. 5089 

Федоришин О. О. 5349 

Федорів М. І. 6243 

Федорова Є. В. 5533 

Федорова К. О. 5094 

Федорова О. Ф. 5319 

Федорченко В. В. 5402 

Федосова І. В. 5484 

Федун І. Л. 5111 

Федькова І. А. 6277 

Феник М. Т. 5586 

Фесенко Г. О. 5636 

Філатова Н. Ю. 5361 

Філіпов Є. Г. 6041 

Філіпова Т. Л. 5285 

Філіппов В. Ю. 4979 

Філон М. М. 5198 

Філоненко Н. Ю. 5617 

Фоменко О. В. 5534 

Франко І. (6321) 

Фролов В. О. 5618 

Фуад Вехбе 5907 

Хабер І. Б. 4980 

Хавула Р. М. 5042 

Хайруддінова Е. М. 5055 

Халіков Р. Х. 5050 

Халіна О. В. 5127 

Хамула О. О. 6123 

Хамходера О. П. 5286 

Хандожко В. О. 5902 

Ханова Р. Ф. 5350 

Хань Бін 5702 

Ханюков О. О. 5752 

Харечко І. З. 5090 

Харитонова О. Г. 5815 

Харишин Д. Г. 6329 

Харіна Н. В. 5178 

Харко Д. М. 5320 

Харламенко В. Ю. 5933 

Харченко Г. О. 5608 

Харченко Ю. П. 5403 

Хижняк Ю. В. 5249 

Химинець М. Д. 6278 

Хірсін А. В. 5232 

Хлопоніна- 

Гнатенко О. І. 6016 

Ходаніцька О. О. 6042 

Холостенко Т. В. 5470 

Хома Т. В. 5535 

Хоменко О. В. 5226 

Хоменко П. В. 5485 

Хорунжак Н. М. 6087 

Хоткевич- 

Саніна Н. В. 5619 

Храмцов Д. М. 5842 

Храпко П. Ю. 5011 

Христич О. В. 6158 

Христосенко Р. В. 5597 

Хромова Ю. О. 5404 

Худавердова К. О. 5374 

Цаглов О. І. 5995 

Царук Н. Г. 6093 

Цибульська Н. Б. 5179 

Цигика Д. Й. 5863 

Цилюрик О. І. 6028 

Цимбал Т. С. 5802 

Цитряк В. Я. 5321 

Цуркан Н. В. 5128 

Цюк О. А. 6003 

Чабан З. І. 4951 

Чавкіна С. В. 5080 

Чалий Д. О. 5903 

Чан-Хі О. С. 5211 

Чверенчук А. І. 6138 

Чекан О. І. 5536 

Челноков В. О. 5587 

Чепіль Б. А. 5199 

Червінко Є. О. 5537 

Червякова В. В. 4981 

Черемісова І. І. 5475 

Черкес Р. Б. 6124 

Чернега Г. О. 5081 

Черниченко І. В. 5322 

Чернишова М. О. 5538 

Черній М. М. 5539 

Чернюх Л. Д. 6247 

Чернявська Г. П. 5367 

Чешко Ф. Ф. 6140 

Чикрій Г. Ц. 5573 

Чирка Ю. Д. 5911 

Чистова О. О. 5845 

Чібісов Д. В. 5593 

Чопик Т. В. 5540 

Чорний Р. В. 5129 

Чорний Р. С. 5058 

Чорнокульський І. С. 

 5817 

Чубін Д. Д. 5154 

Чубукіна О. В. 6305 

Чубукчієва Л. З. 5548 

Чумак О. О. 5541 

Шабат-Савка С. Т. 6252 

Шавкун В. М. 5894 

Шадріна А. В. 5542 

Шакура Ю. О. 6325 

Шалацький Д. Л. 6279 

Шаповалов О. В. 5729 

Шаповалова І. М. 5200 

Шапошник О. М. 6222 

Шапошникова І. В. 5063 

Шарун Ю. Ф. 5543 

Шатохіна Ю. В. 4986 

Шафроненко А. Ю. 4943 

Шахматов О. О. (6348) 

Шахраюк- 

Онофрей С. І. 5130 

Швець Л. І. 6094 

Швидка Т. І. 5329 

Шебалдова К. О. 5774 

Шевченко А. М. 5180 

Шевченко Г. М. 5568 

Шевченко Е. В. 6017 

Шевченко М. Ю. 6246 

Шевченко Т. Г. (6210) 

Шевченко Ю. А. 5323 

Шевчук В. В. 5803 

Шевчук Ю. Г. 5712 

Шелест М. О. 5749 

Шеломовська О. М. 5405 

Шереметинська О. В. 

 6125 

Шеренговський Д. В. 

 5101 

Шерстюк Д. Г. 5934 

Шестеренко Є. А. 5685 

Шеховцова Е. В. 5043 

Шиванюк В. М. 5631 

Шимкова І. В. 5544 

Широков І. Б. 5909 

Шитий С. І. 5250 

Шишкіна О. О. 5416 
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Шірінян Л. В. 5157 

Шкребець Д. В. 5362 

Шкробот Л. В. 5713 

Шкуро А. С. 5106 

Шлянчак С. О. 5545 

Шмерко О. П. 5044 

Шоляк К. В. 5672 

Шостак Л. Й. 5406 

Шпак С. О. 5201 

Шпорта О. А. 5620 

Шпотюк Я. О. 5609 

Штанько О. С. 6018 

Штепа К. О. 6189 

Шульський А. М. 5202 

Шуляр Н. В. 6126 

Шумельчик Л. Б. 5546 

Шутєєва І. Ю. 6139 

Шуфнарович М. А. 6181 

Шухтін В. В. 5809 

Щепанська Х. А. 6280 

Щербак І. М. 5547 

Щербаков О. М. 5919 

Щербакова А. С. 6127 

Щербій Р. Б. 5959 

Щербіна О. С. 4982 

Щурська К. О. 5711 

Юрченко Є. О. 5407 

Юсипович Ю. М. 6002 

Юхно А. С. 6019 

Юхновська Т. М. 5131 

Юшина Т. С. 6238 

Яблонська Т. М. 5017 

Яворський В. В. 5767 

Якимова Л. П. 5112 

Яковчук С. В. 5324 

Якубова А. З. 5325 

Ямборко С. М. 6326 

Ямчук А. М. 5102 

Янкевич С. М. 5045 

Яновська Г. О. 5643 

Ярая Т. А. 5046 

Яремко М. В. 6359 

Яремченко Л. М. 5181 

Яремчук В. В. 6294 

Яремчук Н. Ф. 6095 

Ярмак І. М. 5351 

Ярош К. М. 5057 

Ярошук Д. В. 5804 

Яструбецька Г. І. 6308 

Ятчук О. М. 5082 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австрія 

 юрид. науки 5297 

Автономна Республіка Крим 

 екон. науки 6345 

 іст. науки 4920, 5055,  

  6333, 6367 

Азербайджан 

 юрид. науки 5338 

Білорусь 

 політ. науки 5085 

Більське городище 6332 

Болгарія 

 політ. науки 5106 

Велика Британія 

 пед. науки 5505 

 філос. науки 5010 

Волинська височина 

 флора 5698 

Волинська обл. 

 геогр. науки 5208, 6341 

 іст. науки 6374 

 пед. науки 5452 

 техн. науки 5883 

 філол. науки 6271 

 філос. науки 5004 

Галичина 5297 

історія 6364, 6390 

Греція Стародавня 

 філософія 4994, 5230 

Дніпро, р. 

 фауна 5707 

Дніпропетровська обл. 

 геол. науки 5657 

 екон. науки 6106 

Донбас 

 гірн. справа 5952 

Європа 

 археологія 6331 

Заваллівське родовище графіту, 

Кіровоград. обл. 5659 

Закарпатська обл. 

 екон. науки 5144 

 іст. науки 5549 

 пед. науки 5438 

 політ. науки 5104 

 с.-г. науки 5551 

Запорізька обл. 

 іст. науки 6365 

 мистецтвознавство 6199 

 соціол. науки 5080 

Західна Україна 

 геогр. науки 6336 

 іст. науки 5550, 

  6383, 6386 

Західний Донбас 

 гірн. справа 5968 

Злобицьке розсип. родовище  

ільменіту, Житомир. обл. 5654 
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Зміїний, о-ів 

 ґрунтознавство 6024 

Івано-Франківська обл. 

 геогр. науки 6340 

 іст. науки 6396 

 с.-г. науки 6061 

Ірак 

 екон. науки 4960 

 соціол. науки 5067 

Іспанія 

 політ. науки 5094 

Казахстан 

 політ. науки 5085 

 юрид. науки 5338 

Канада 

 іст. науки 4936 

 пед. науки 5425 

 філол. науки 6296 

Київ 

 біол. науки 5705 

 іст. науки 6392 

 с.-г. науки 5700 

 філос. науки 5049 

Київська обл. 

 с.-г. науки 6033 

Китай 

 екон. науки 5226 

Корея Південна 

 пед. науки 5472 

Країни Африки 

 політ. науки 5102 

Країни Європ. Союзу 

 екон. науки 5219, 5222 

 пед. науки 5421 

 юрид. науки 5248, 5364 

Країни Європи 

 держ. упр. 5395 

 зовніш. політика 5395 

 пед. науки 5423, 5482 

 політ. науки 5094 

 юрид. науки 5253 

Країни Сх. Європи 

 держ. упр. 5396 

 екон. науки 5215 

 іст. науки 6349 

Країни Центр. Європи 

 держ. упр. 5396 

 екон. науки 5215 

 іст. науки 6349 

Країни Центр.-Сх. Європи 

 політ. науки  5091 

Лівобережна Україна 

 іст. науки 6334, 6346 

 пед. науки 5437 

Лівобережний Лісостеп  

України 

 агрохімія 6033 

 землеробство 6031 

Лівобережний Степ  

України 

 гербологія 6037 

 плодівництво 6045 

Лісостеп України 

 археологія 6334 

 землеробство 6003 

 флора 5697 

Луганська обл. 

 геогр. науки 6342 

 пед. науки 5437 

Львів 

 іст. науки 6355, 6378 

Львівська обл. 

 техн. науки 5883 

Наддніпрянська Україна 

 іст. науки 6371 

Німеччина 

 геогр. науки 6337 

 екон. науки 5121 

 пед. науки 5517 

 політ. науки 5103 

 філос. науки 5008 

Одеська обл. 

 геогр. науки 6335 

Південна Україна 

 іст. науки 6362, 6377,  

  6388, 6394 

 с.-г. науки 6041 

 техн. науки 6021 

Південно-Західна Україна 

 іст. науки 6376 

Північна Америка 

 флора 5699 

Північна Європа 

 археологія 6330 
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Північний Степ України 

 агротехніка 6028 

Північно-Західна Україна 

 фауна 5708 

Північно-Східна Україна 

 іст. науки  6368 

Північно-Східний Лісостеп  

України 

 рослинництво 6040 

Поділля 

 історія 6370 

Полтавська обл. 

 іст. науки 6384 

 пед. науки 5427 

Польща 

 геогр. науки 6337 

 іст. науки 6356, 6366,  

  6380 

 пед. науки 5500 

 соц. комунікації 4989 

 техн. науки 5579 

Правобережна Україна 

 іст. науки 6369 

Правобережний Лісостеп  

України 

 лісівництво 5693 

 овочівництво 6038 

 плодівництво 6034 

 рослинництво 6030 

 флора 5694,  

  5696, 6000 

Прикарпаття 5722 

Причорномор'я 

 екологія 5666 

Рівненська обл. 

 іст. науки 6389 

 пед. науки 5452 

 с.-г. науки 6025 

 філол. науки 6267 

Російська імперія 5243 

 історія 5360, 5548 

Росія 

 мистецтвознавство 6200 

 релігієзнавство 5054 

 філос. науки 4991 

Румунія 

 пед. науки 5515 

Слобожанщина 

 нар. худож. промисли 6194 

Словенія 

 політ. науки 5097 

СРСР 

 іст. науки 6357, 6360 

Сумська обл. 

 політ. науки 5104 

США 

 іст. науки 6354 

 пед. науки 5434, 5460,  

  5522, 5530 

 філол. науки 6224, 6234,  

  6297-98 

 філос. науки 4991 

Таджикистан 

 фармацевт. науки 5726 

Тернопільська обл. 

 мистецтвознавство 6210 

 філол. науки 6256 

Україна 

 архітектура 6190-91 

 біол. науки 5692, 5699, 6001 

 вет. науки 6055 

 вибори 5404 

 вища освіта 5001 

 геогр. науки 6337 

 геол. науки 5659 

 демографія 5058 

 держ. упр. 5376, 5378,  

  5380-82, 5386, 5388,  

  5390, 5393-96, 5401-02,  

  5404-05, 5407 

 екон. науки 5057-58, 5060,  

  5108-09, 5111, 5115-17,  

  5124-25, 5131-33, 5137, 5146,  

  5149, 5154, 5157-58, 5160-61,  

  5163, 5167-68, 5172-73,  

  5176-80, 5203-07, 5209-11,  

  5216, 5222, 5399, 5414, 6117 

 енергетика 5281 

 живопис 6195 

 зовніш. економіка 5393 

 зовніш. політика 5395 

 іст. науки 4919, 4936, 5360,  

  5411, 6347, 6351-52, 6361,  

  6366, 6379-82, 6387,  

  6391-93, 6395, 6397 
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 культурологія 5006 

 медицина 6373 

 мистецтвознавство 6193,  

  6196-98, 6200, 6203,  

  6205-06, 6210-11 

 пед. науки 5410, 5419-20,  

  5422, 5424, 5432, 5440,  

  5443, 5484, 5521,  

  5525, 5531, 5543 

 пенсійн. забезп. 5416 

 політ. науки 5087, 5092,  

  5095-97, 5104-06, 5389 

 психол. науки 5015, 5035 

 релігієзнавство 5056 

 соц. комунікації 4988-89, 5079 

 спорт 6214 

 техн. науки 4985, 5579 

 фауна 5707 

 філол. науки 6236, 6258,  

  6265, 6314 

 філос. науки 5001, 5011, 5021,  

  5052-53, 5061 

 флора 5699 

 юрид. науки 5230-31, 5234,  

  5242-43, 5246, 5248, 5256-65,  

  5267, 5269-71, 5274-75,  

  5278-81, 5283, 5285, 5287-88,  

  5290, 5294, 5296, 5303, 5305,  

  5307-08, 5317, 5319-22, 5328-29,  

  5331-33, 5335, 5338-39,  

  5342, 5345-47, 5356, 5361-62,  

  5365-66, 5368-69, 5371-73,  

  5375, 5377, 5392, 5398 

Українське Полісся 

 ґрунтознавство 6027 

 лісівництво 5997-99 

 мікробіологія 5686 

Український щит 

 геологія 5654, 5658 

УНР 5250 

 іст. науки 6350, 6375 

УРСР 

 військ. справа 5235 

 юрид. науки 5235 

УСРР 

 іст. науки 6350, 6363 

Франція 

 іст. науки 6358, 6360, 6394 

Харків 

 вища освіта 5492 

Харківська обл. 

 геогр. науки 6339, 6344 

 пед. науки 5426 

Херсонська обл. 

 геогр. науки 6338 

 с.-г. науки 6041 

Хмельницька обл. 

 геогр. науки 6343 

Чернівецька обл. 

 пед. науки 5431 

Чернігівська обл. 

 іст. науки 6372, 6384 

 філос. науки 4999 

Чорне море 

 гідродинаміка 5655 

Югославія 

 іст. науки 6359 

Японія 

 пед. науки 5472 

 філол. науки 6328 

 

Автономная Республика Крым 

 биол. науки 5668 

Средиземное море 

 гидробиология 5671 

Чёрное море 

 гидробиология 5671, 5706 
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