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ПЕРЕДМОВА 

"Літопис авторефератів дисертацій" — державний бібліографічний покажчик, 
призначений для поточного інформування про автореферати дисертацій, що 
захищаються в наукових і вищих навчальних закладах України на здобуття наукових 
ступенів доктора та кандидата наук. 

"Літопис авторефератів дисертацій" виходить щоквартально і відображає 
автореферати дисертацій незалежно від їхнього обсягу, тиражу та способу друку. 

Бібліографічний запис містить: 
— порядковий номер запису; 
— заголовок бібліографічного запису; 
— бібліографічний опис; 
— номер державної реєстрації, за яким видання зареєстровано в Книжковій 

палаті України (подано в прямих дужках після бібліографічного опису); 
— індекс Універсальної десяткової класифікації (розташовано в правому 

нижньому кутку бібліографічного запису). 
Літопис укладено згідно з ГОСТ 7.61—90 "Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библио-
графические указатели". 

Заголовок бібліографічного запису складається згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 
"Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліогра-
фічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання". 

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система 
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". 

Слова та словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582:2013 "Бібліогра-
фічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги 
та правила", ГОСТ 7.12—93 "Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 
Общие требования и правила", ДСТУ 7093:2009 "Cистема стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і 
словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11—2004 
(ИСО 832:1994), MOD ; ISO 832:1994, MOD)". 

Бібліографічні записи згруповано відповідно до таблиць "Розташування 
бібліографічних записів у державних бібліографічних покажчиках на основі 
Універсальної десяткової класифікації" (Київ, 2014 р.). У середині кожного розділу 
записи розміщено за рубриками: "На ступінь доктора наук" і "На ступінь кандидата 
наук", а всередині рубрик — за алфавітною послідовністю прізвищ авторів. 

У кожному номері літопису подано допоміжні покажчики: іменний та 
географічний. 

В іменному покажчику вміщено прізвища авторів, а також осіб, котрим присвячено 
автореферати (персоналії). Автори з однаковими прізвищами та ініціалами об'єднано в 
одній рубриці. Номери, віднесені до персоналій, подано в круглих дужках. 

Географічний покажчик містить найменування географічних об'єктів, роз-
глянутих у авторефератах дисертацій. 

Нумерація в "Літописі авторефератів дисертацій" суцільна впродовж року. На 
титульній сторінці в круглих дужках зазначено номери бібліографічних записів 
відповідного випуску. 

"Літопис авторефератів дисертацій" — довідково-бібліографічне видання, 
призначене бібліотекарям, бібліографам, і науковцям, які підвищують свій 
професійний рівень і цікавляться новими ідеями та напрямами в науці. 
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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

1. Фесенко В. Ю. Життя та науково-педагогічна діяльність професора 

М. О. Валяшка (1871—1955 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Фесенко Володимир Юрійович ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5063 А] 

 УДК 001:54](477)(092) 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь доктора 

2. Корчинський В. В. Методи підвищення конфіденційності передавання 

інформації на основі енергетичної, структурної, інформаційної прихованості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи 

захисту інформації" / Корчинський Володимир Вікторович ; Одес. нац. акад. зв'язку 

ім. О. С. Попова. — Одеса, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (50 назв). 

— 120 пр. — [2014-4941 А] 

 УДК 004.056.53 

004.2 Архітектура обчислювальних машин 

На ступінь кандидата 

3. Наконечна С. В. Оброблення зображень плям лазерних пучків із засто-

суванням паралельно-ієрархічних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Світлана Вячеславівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Держ. екон.-технол. ун-т 

трансп.]. — Львів, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 

100 пр. — [2014-5758 А] УДК 004.2:004.93 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

4. Чичужко М. В. Удосконалення мікроконтролерів для проблемно-орієнто-

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

05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Чичужко Марина Володимирівна ; 

Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 300 пр. — [2014-5466 А] 

 УДК 004.383 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 

5. Горячев О. Є. Методи підвищення достовірності передачі інформації в 

цифрових системах на основі двійково-кодованих перестановок : автореф. дис. на 



   

 
7 

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

компоненти" / Горячев Олексій Євгенійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, 

[Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 

100 пр. — [2014-4882 А] 

 УДК 004.415.3 

6. Кучанський О. Ю. Інформаційна система підтримки прийняття рішень у 

діяльності фінансових установ на основі трендових моделей : автореф. дис. на 

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

Кучанський Олександр Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 

2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (27 назв). — 100 пр. — [2014-5704 А] 

 УДК 004.4:336 

7. Приступа В. В. Інформаційна технологія забезпечення достовірності 

інформації при обміні даними на основі каскадного кодування : автореф. дис. на 

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

Приступа Володимир Віталійович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. 

інформ. простору. — Київ, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-5812 А] 

 УДК 004.4'416.056.52 

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

На ступінь кандидата 

8. Висоцька В. А. Методи і засоби опрацювання інформаційних ресурсів в 

системах електронної контент-комерції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Висоцька Вікторія 

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

Бібліогр.: с. 20—21 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5134 А] 

 УДК 004.78 

9. Вовченко О. В. Методи та засоби синхронізації модемів комп'ютерних 

систем із шумовими сигналами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Вовченко Олександр 

В'ячеславович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 300 пр. — [2014-5141 А] 

 УДК 004.71 

10. Пріла О. А. Інформаційна технологія керування процесами створення та 

виконання обчислювальних завдань у grid-середовищі : автореф. дис. на здобуття 

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

Анатоліївна ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем, [Чернігів. нац. 

технол. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2014-5382 А] УДК 004.75:004.451.44 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь кандидата 

11. Годовиченко М. А. Семантичні моделі сценаріїв на базі мережі Петрі для 

інтелектуального відеоспостереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Годовиченко 

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

— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5481 А] 

 УДК 004.8 
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12. Зайко Т. А. Методи видобування асоціативних правил в інтелектуальних 

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

[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Зайко Тетяна Анатоліївна ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Харків, 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4766 А] 

 УДК 004.8 

13. Лук'янов Д. В. Моделі і методи управління знаннями в проектах на основі 

компетентнісного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Лук'янов Дмитро Володимирович ; 

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

Бібліогр.: с. 16—19 (30 назв). — 1 20 пр. — [2014-4965 A] 

 УДК 004.832.28 

14. Мельникова Н. І. Автоматизована обробка персоналізованої медичної 

інформації для систем підтримки прийняття рішень : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-5323 А] 

 УДК 004.832.2:616 

15. Подгаєцький О. О. Формування та діяльність провідних центрів 

виробництва комп'ютерної техніки в Україні наприкінці 40-х — на початку 90-х рр. 

ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 

"Історія науки й техніки" / Подгаєцький Олександр Олександрович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5372 А] 

 УДК 004.8(477)(091) 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь кандидата 

16. Дубан Р. М. Інформаційна технологія підтримки тестового контролю знань 

зі сплайн-моделями IRT : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Дубан Роман Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 150 пр. — [2014-5623 А] 

 УДК 004.9 

17. Дяченко П. В. Комп'ютерне моделювання динаміки коливальних процесів 

механічних систем класу зубчастих передач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 

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

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2014-4899 А] 

 УДК 004.94:534 

18. Загородня Т. М. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при 

побудові комп'ютеризованих систем навчання студентів технічних спеціальностей : 

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

технології" / Загородня Тетяна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 

[Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-5636 А] 

 УДК 004.9:378 
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19. Олещенко Л. М. Інформаційні технології організації міжміських 

пасажирських перевезень у регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Олещенко Любов Михайлівна ; Нац. 

ун-т харч. технологій, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4995 А] 

 УДК 004.942:656.614.2 

20. Рожман А. О. Методи та оптико-електронна система дослідження 

глаукоми ока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Рожман Анна Олександрівна ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2014. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2014-4783 А] 

 УДК 004.93:617.7-007.681 

21. Семенів В. В. Інформаційна модель побудови колірного тіла фарб для 

кольороподілу зображення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Семенів Віталій Васильович ; Укр. акад. 

друкарства. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-4789 А] 

 УДК 004.925.5+004.942 

22. Сокол В. Є. Моделі та інструментальні засоби систем управління ІТ-інфра-

структурою організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Сокол Владислав Євгенович ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2014. — 21 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5047 А] 

 УДК 004.9 

23. Шупік І. Є. Моделі та методи інформаційних технологій корекції 

фізичного стану студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Шупік Ігор Євгенович ; Херсон. нац. техн. ун-т. 

— Херсон, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 120 пр. — 

[2014-5503 А] 

 УДК 004.9:796.035-057.875 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

24. Гончаренко О. М. Формування механізму стійкого розвитку підприємства 

в умовах невизначеності економічного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Гончаренко Олена Миколаївна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2014. — 43 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (46 назв). — 100 пр. — [2014-5159 А] 

 УДК 005.591.3:005.585 

25. Кавун С. В. Інформаційне забезпечення системи економічної безпеки 

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

спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Кавун Сергій Віталійович ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2014. — 

38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (61 назва). — 100 пр. — [2014-5650 А] 

 УДК 005.934:004 

26. Посохов І. М. Управління ризиками корпорації промислових підприємств 

залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Посохов Ігор Михайлович ; Укр. 

держ. акад. залізн. трансп. — Харків, 2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 

(44 назви). — 147 пр. — [2014-5013 А] 

 УДК 005.52:656.2 

На ступінь кандидата 

27. Борецька З. П. Формування системи управління якістю у сільськогоспо-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Борецька Зореслава Петрівна ; 

Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-5122 А] 

 УДК 005.6:631.11 

28. Борщ В. І. Формування механізму оцінювання ефективності діяльності 

управлінського персоналу промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття 

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

Борщ Вікторія Ігорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Одеса, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 

130 пр. — [2014-5124 А] 

 УДК 005.96:005.585 

29. Волошенко О. О. Стратегічне управління еколого-орієнтованим розвитком 

підприємств легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Волошенко Олена 

Олександрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2014. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2014-5145 А] 

 УДК 005.21:67/68 

30. Голіонко Н. Г. Управління підприємством в умовах використання 

технологій електронного бізнесу : (за матеріалами підприємств фармацевт. пром-сті 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Голіонко Наталія Григорівна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2014-5590 А] 

 УДК 005.93:004.738.5 

31. Горбенко Н. А. Розробка методології оцінювання систем управління 

якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів : автореф. дис. на 

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

сертифікація та метрол. забезп." / Горбенко Наталія Андріївна ; Укр. інж.-пед. акад. 

— Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-

4881 А] 

 УДК 005.584.1:006.32 

32. Гребеньок І. В. Соціальні функції поведінкових моделей підприємств 

сільськогосподарського машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Інесса Володимирівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Вінниц. нац. техн. 

ун-т]. — Тернопіль, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-4883 А] 

 УДК 005.35:621 

33. Жорова Є. Р. Формування ефективної системи антикризового корпора-

тивного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Жорова Євгенія Романівна ; 

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

с. 15—17. — 100 пр. — [2014-5195 А] 

 УДК 005.35:005.334 

34. Жосан Г. В. Соціальна відповідальність у забезпеченні результативності 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Жосан Ганна Володимирівна ; 

Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-5633 А] 

 УДК 005.35 

35. Жуманкулова Л. О. Управління діяльністю державних підприємств на 

ринку Казахстану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Жуманкулова Лязат 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5197 А] 

 УДК 005.3:658.115 

36. Занора В. О. Управління технологічними витратами машинобудівних 

підприємств в умовах ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Занора Володимир 

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

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2014-5203 А] 

 УДК 005.342:621 

37. Згурська О. М. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспро-

можністю молокопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Оксана Михайлівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5209 А] 

 УДК 005.21:005.332.4]:637.1 

38. Іванова А. С. Стратегічне управління технологічним розвитком під-

приємства : (за матеріалами підприємств верстатобудування) : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Іванова Алла Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-5644 А] 

 УДК 005.21:658.511.3 

39. Іванова О. М. Управління інформаційними потоками туристичних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Іванова Олена Миколаївна ; ВНЗ Укоопспілки 

"Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-5645 А] 

 УДК 005.915:338.486.2 

40. Катаєв Д. С. Матричне управління проектно-операційною діяльністю 

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

спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Катаєв Дмитро Сергійович ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). 

— 100 пр. — [2014-5224 А] 

 УДК 005.8:005.41 
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41. Квашук В. П. Проектно-організаційне управління офісом системи 

цивільного захисту для підвищення безпеки життєдіяльності : автореф. дис. на 

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

програмами" / Квашук Василь Павлович ; Держ. служба України з надзвичайн. 

ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5227 А] 

 УДК 005.3:355.58 

42. Корзаченко О. В. Моделювання управління бізнес-процесами телекому-

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

спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Корзаченко 

Ольга Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 100 пр. — 

[2014-5682 А] 

 УДК 005.93:621.39 

43. Кузнецов А. А. Управління корпоративною культурою підприємства : 

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

та упр. підприємствами" / Кузнецов Андрій Анатолійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. 

— Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 180 пр. — 

[2014-5272 А] 

 УДК 005.35 

44. Кулаженко В. В. Формування системи моніторингу економічної безпеки 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кулаженко Володимир Валерійович ; 

Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5275 А] 

 УДК 005.584.1:005.934 

45. Ма Фен. Проектно-орієнтоване управління іміджем навчального закладу : 

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

проектами і програмами" / Ма Фен ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (29 назв). — 100 пр. — [2014-5301 А] 

 УДК 005.8:37.091 

46. Марущак С. М. Діагностика і планування економічної безпеки під-

приємства : (на прикладі машинобуд. підприємств Миколаїв. обл.) : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Марущак Світлана Миколаївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 120 пр. — [2014-5732 А] 

 УДК 005.934 

47. Машталер В. В. Механізм формування кадрового менеджменту в 

ефективній діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Машталер Вікторія 

Вадимівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5321 А] 

 УДК 005.95/.96:005.336.1 

48. Мащак Н. М. Екологізація логістичних процесів на підприємстві : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
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підприємствами" / Мащак Наталія Михайлівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Рівне, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-5740 А] 

 УДК 005.932 

49. Медінцов В. В. Управління цінністю інновацій в програмах будівництва 

складних об'єктів : (на прикладі об'єкта "Конфайнмент" ЧАЕС) : автореф. дис. на 

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

програмами" / Медінцов Володимир Вікторович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (15 назв). — 120 пр. — [2014-5322 А] 

 УДК 005.342:624.041 

50. Онищенко Е. К. Управління кадровим потенціалом підприємств : автореф. 

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

підприємствами" / Онищенко Елеонора Костянтинівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. 

ун-т", [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Запоріжжя, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5353 А] 

 УДК 005.96:331.522.4 

51. Побережна М. П. Комунікаційні стратегії забезпечення стратегічного 

розвитку підприємств хлібопекарської галузі : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Побережна Марія Петрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 110 пр. — [2014-5804 А] 

 УДК 005.21:664.6 

52. Продан І. О. Інноваційний розвиток в системі управління персоналом 

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

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

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 150 пр. — [2014-5383 А] 

 УДК 005.342 

53. Проскурня М. Г. Управління розвитком підприємств інформаційно-

комунікаційних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Проскурня Марина Григорівна ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5816 А] 

 УДК 005.332.2:004 

54. Ремига Ю. С. Управління ризиками в діяльності транспортно-експе-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ремига Юлія Сергіївна ; Нац. 

трансп. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 

200 пр. — [2014-5820 А] 

 УДК 005.334:656 

55. Рибалко Л. П. Удосконалення економічного механізму управління 

ресурсозбереженням на гірничо-збагачувальних комбінатах : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Рибалко Людмила Павлівна ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-5019 А] 

 УДК 005.3:622.7 
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56. Хаустова К. М. Формування інвестиційно-інноваційної стратегії деревооб-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Хаустова Ксенія Михайлівна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 150 пр. — [2014-5457 А] 

 УДК 005.21:674 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 

57. Волошко А. В. Теорія та практика оцінювання якості електричної енергії в 

інтегрованих системах електропостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / 

Волошко Анатолій Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (83 назви). — 120 пр. — [2014-

4726 А] 

 УДК 006.83:621.311.13 

На ступінь кандидата 

58. Герасим М. Р. Розвиток метрологічного забезпечення вимірювання 

електрофізичних параметрів об'єктів кваліметрії неелектричної природи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, 

сертифікація та метрол. забезп." / Герасим Марта Романівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2014-5155 А] 

 УДК 006:621.317 

59. Здеб В. Б. Покращання метрологічних характеристик промислових багато-

канальних засобів вимірювання на місці експлуатації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та 

метрол. забезп." / Здеб Володимир Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5210 А] 

 УДК 006.91:621.3 

60. Клочко Н. Б. Удосконалення методів оцінювання точності турбінних 

лічильників газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Клочко Наталія 

Богданівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4929 А] 

 УДК 006.86:681.121.4 

61. Петріченко Г. І. Підвищення точності вимірювання температури за 

випроміненням в умовах виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Петріченко Геннадій Іванович ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. акад. О. М. Бе-

кетова. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. 

— [2014-4753 А] 

 УДК 006.91+536.5 

62. Шантир А. С. Удосконалення методів та засобів калібрування для 

вимірювальних растрових електронних мікроскопів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 
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забезп." / Шантир Антон Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-5469 А] 

 УДК 006.91:621.385.833.2 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь кандидата 

63. Динікова Л. Ш. Діяльність Ісмаїла Гаспринського в контексті між-

культурних комунікацій кримськотатарського суспільства в кінці ХІХ — на початку 

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 

26.00.01 "Теорія та історія культури" / Динікова Лілія Шерифівна ; М-во культури 

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

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5177 А] 

 УДК 008:94(477.75)(=512.19)"189/191"(092) 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

64. Кирич І. В. Суспільне радіомовлення: моделі функціонування та шляхи 

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

спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Кирич Ірина Володимирівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2014-

5664 А] 

 УДК 070:654.195 

65. Орлова Н. В. Становлення і формування української журналістикознавчої 

думки кінця ХІХ — початку ХХІ ст. : (за матеріалами термінології журналістико-

знавства) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 

[спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Орлова Наталя Василівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики [та ін.]. — Київ, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2014-5779 А] 

 УДК 070(477)"18/19" 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

66. Зубов В. О. Кроскультурний пастиш в умовах глобалізації: світоглядний 

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

"Соц. філософія та філософія історії" / Зубов Вадим Олексійович ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2014. — 34 с. — Бібліогр.: с. 26—31. — 

200 пр. — [2014-5642 А] 

 УДК 141.7:316.75 

67. Попович М. Д. Людиновимірність культури: соціально-філософська 

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

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Попович Микола Дмитрович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 

(28 назв). — 100 пр. — [2014-5378 А] УДК 130.2 
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На ступінь кандидата 

68. Бондар І. М. Естетичні новації сучасної української музики як вияв 

світовідчуття людини кінця ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.08 "Естетика" / Бондар Ірина 

Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5553 А] 

 УДК 111.852:78.01(=161.2) 

69. Гулько О. В. Філософія проектної освіти у контексті сучасних соціо-

культурних викликів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Гулько Олеся Віталіївна ; Акад. пед. наук 

України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2014. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2014-5607 А] 

 УДК 101.37 

70. Колесник А. С. Уявлення про душу, розум та свідомість у Кембриджсько-

му платонізмі XVII століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Колесник Артем Степанович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2014-5674 А] 

 УДК 141.131(420)"16" 

71. Лєвіт Д. А. Філософія організації культурного простору університету : 

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

"Філософія освіти" / Лєвіт Дмитро Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2014-

5717 А] 

 УДК 1:378.018 

72. Матковський М. Й. Гуманістичні ідеї Івана Франка у становленні сучасної 

української молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Матковський Михайло 

Йосипович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 

[2014-5736 А] 

 УДК 1:821.161.2.09 

73. Михайлова В. Л. Розвиток студентської правосвідомості як об'єкт 

соціально-філософського аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Вікторія Леонідівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5327 А] 

 УДК 101: [316.64:34]-057.875 

74. Савченко А. А. Культурологічні виміри енергоінформаційної складової 

еволюціонізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 

спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Савченко Анжеліка Анатоліївна ; М-во 

культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — [2014-5025 А] 

 УДК 130.2:141.155 

75. Санжаровець В. М. Корупційний делікт як прояв соціальної девіації: 

культурно-філософський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Санжаровець 
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Валентина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5031 А] 

 УДК 130.2+316.4 

76. Сарабун О. Б. Відповідальність як модус вільного самоздійснення людини 

у філософії екзистенціалізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Сарабун Оксана 

Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (15 назв). — [2014-4788 А] 

 УДК 141.32 

77. Сладкевич Н. В. Естетика комп'ютерного моделювання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Сладкевич 

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

Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 120 пр. — [2014-5422 А] 

 УДК 111.852:004.94 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

78. Костюченко О. В. Перцептивні основи образу світу у студентів : автореф. 

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

історія психології" / Костюченко Олена Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36. 

— 100 пр. — [2014-5689 А] 

 УДК 159.937-057.875 

На ступінь кандидата 

79. Бетіна Г. О. Особливості соціального розвитку дошкільників в органі-

зованому ігровому просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Бетіна Ганна Олегівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. закл. "Таврійс. нац. ун-т 

ім. В. І. Вернадського"]. — Одеса, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-5545 А] 

 УДК 159.922.7 

80. Бєляєва О. Е. Система медико-психологічного супроводу підлітків із 

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

19.00.04 "Мед. психологія" / Бєляєва Олена Еріківна ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т охорони здоров'я 

дітей та підлітків НАМН України"]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4853 А] 

 УДК 159.922.5:616.39-053.2/.6 

81. Боброва Л. Г. Психологічні особливості внутрішньоособистісних 

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

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Боброва Лариса 

Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5117 А] 

 УДК 159.964.21-051-057.875 

82. Бойко О. В. Індивідуальні особливості розуміння студентами писемного і 

усного іншомовного тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
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наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Бойко Ольга Валеріївна ; Нац. акад. 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4857 А] 

 УДК 159.923-057.875:81'243 

83. Васильченко А. В. Психологічні особливості подолання заздрощів у 

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Васильченко Альона Валеріївна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4867 А] 

 УДК 159.922.8:179.8 

84. Вінтоняк В. Ф. Професійний "Я-образ" як чинник визначення офіцером 

стратегії кар'єрного зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : спец. 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / Вінтоняк Вікторія 

Федорівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Нац. ун-т оборони України ім. Івана 

Черняховського, М-во оборони України]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5573 А] 

 УДК 159.923.2:355.092 

85. Гетьман Т. О. Психологічні чинники збереження здоров'я молодших 

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гетьман Тетяна Олександрівна ; Нац. пед. ун-т 

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

Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2014-5584 А] 

 УДК 159.922.7 

86. Гула Н. В. Саморегуляція як чинник подолання негативних психічних 

станів у студентському віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гула Наталія Володимирівна ; Нац. 

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

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5605 А] 

 УДК 159.923.2-057.875 

87. Жиляк Н. В. Психологічні особливості регуляції моторних дій за 

допомогою смислових завдань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

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

[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-4909 А] 

 УДК 159.943 

88. Каніболоцька М. С. Соціально-психологічні особливості ставлення до 

здоров'я молоді з різним економічним статусом : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

роботи" / Каніболоцька Марія Сергіївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН 

України. — Київ, 2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2014-5654 А] 

 УДК 159.923.33:613]-053.81-058.31 

89. Кириченко В. В. Становлення особистісної ідентичності у процесі 

професійної адаптації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.03 "Психологія праці, інж. психологія" / Кириченко Віктор Васильович ; 

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

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2014-4927 А] 

 УДК 159.923.2 
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90. Корнівська М. М. Соціально-психологічні чинники становлення по-

літичної свідомості студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Корнівська Мар'яна Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2014-5683 А] 

 УДК 159.922.7:32 

91. Ластовець І. В. Психологічні умови гармонізації особистісного розвитку 

курсанта вищого навчального закладу МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Ластовець Ігор 

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

Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2014-

4957 А] 

 УДК 159.923.2:340.143(477) 

92. Малигіна Г. С. Психологічна структура відповідальності як інтегральної 

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

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Малигіна Ганна Степанівна ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 

(5 назв). — 100 пр. — [2014-4967 А] 

 УДК 159.947.23:159.923 

93. Мельничук С. К. Психологічні особливості розвитку впевненості у собі в 

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мельничук Сергій Костянтинович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-5324 А] 

 УДК 159.922.8:159.947 

94. Мовмига Н. Є. Гендерні особливості життєвих домагань майбутніх 

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

19.00.06 "Юрид. психологія" / Мовмига Наталія Євгенівна ; М-во внутр. справ 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2014. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4983 А] 

 УДК 159.922.1:[378.147:351.74 

95. Одінцова А. М. Психологічні особливості репрезентації життєвих ролей у 

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

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Одінцова Анастасія Мико-

лаївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Херсон. держ. ун-т]. — Луцьк, 

2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5345 А] 

 УДК 159.923.2 

96. Павлік Ю. Г. Наративні моделі конструювання особистістю усвідомленої 

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Павлік Юлія Григорівна ; Ін-т соц. та 

політ. психології НАПН України. — Київ, 2014. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14. — 100 пр. — [2014-5784 А] 

 УДК 159.923.2 

97. Потоцька І. С. Психологічні умови розвитку педагогічної обдарованості у 

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

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Потоцька Ірина Сергіївна ; Нац. акад. пед. 
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наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Нац. техн. ун-т України "КПІ"]. — 

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

100 пр. — [2014-5810 А] 

 УДК 159.923.928:378.011.3-051 

98. Пузь І. В. Психологічні особливості вагітних жінок з порушеною ма-

теринською поведінкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Пузь Ірина Володимирівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2014-5384 А] 

 УДК 159.97:618.2 

99. Сердюк Н. І. Психологічні умови формування атракції до однолітків у 

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

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Сердюк Наталія Іванівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-5417 А] 

 УДК 159.922.7 

100. Сокиржинська О. О. Вплив психічних станів на сприйняття часу 

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Сокиржинська Олеся Олегівна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-5424 А] 

 УДК 159.937.53:796-051 

101. Форноляк І. В. Психологічні засади розвитку інформаційної компе-

тентності у молодшому шкільному віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-5065 А] 

 УДК 159.922.73 

102. Цибуляк Н. Ю. Психолого-педагогічні умови розвитку спостережливості 

у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної 

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Цибуляк Наталя Юріївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2014-5068 А] 

 УДК 159.922.7 

103. Чхаідзе А. О. Духовні цінності особистості як мотив створення сім'ї : 

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

психологія, історія психології" / Чхаідзе Анна Олександрівна ; Одес. нац. ун-т 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5075 А] 

 УДК 159.9:173 

104. Шульга Л. В. Юридико-психологічна характеристика адвокатської 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

19.00.06 "Юрид. психологія" / Шульга Любов Володимирівна ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-5080 А] 

 УДК 159.9:347.965 
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16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання.  

Методологія та логіка науки 

На ступінь кандидата 

105. Поздняков М. В. Синергетичний вимір етнології : (філос.-методол. аналіз) : 

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

науки" / Поздняков Михайло Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5806 А] 

 УДК 165:572.9 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь кандидата 

106. Фелінська А. О. Морально-етичні виміри PR-діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / Фелінська Аліна 

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

Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 120 пр. — [2014-5448 А] 

 УДК 174 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 

107. Зінякова В. В. Мовно-смисловий універсум релігійної традиції та його 

зв'язок з неперекладністю сакральних текстів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Зінякова Вікторія 

Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. 

— Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4767 А] 

 УДК 2-23 

108. Куліш Н. С. Сучасний віруючий в контексті державно-церковних 

(державно-конфесійних) та міжцерковних, міжконфесійних відносин в Україні : 

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

"Релігієзнавство" / Куліш Наталія Стефанівна ; НАН України, Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-5702 А] 

 УДК 2-67(477) 

109. Лагодич М. М. Специфіка функціонування структур Української греко-

католицької та Руської православної церков у Східній Галичині в умовах радянської 

моделі державно-церковних відносин (1945—1965 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Лагодич Микола 

Миколайович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. 

— Острог (Рівнен. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-5711 А] 

 УДК 2-67-9"1945/1965" 

110. Мудраков В. В. "Концепція релігійності" у "філософії життя" Ф. Ніцше та 

її сучасні рецепції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Мудраков Віталій Вікторович ; Нац. ун-т "Остроз. 

акад.", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Острог (Рівнен. обл.), 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4817 А] 

 УДК 2-1 
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27 Християнство 

На ступінь кандидата 

111. Бублик Т. Т. Українська Греко-Католицька Церква в контексті державно-

церковних і міжконфесійних відносин в Україні (1985—1991) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Бублик 

Тарас Теодорович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", [Ін-т українознавства ім. І. Крип'я-

кевича НАН України]. — Острог (Рівнен. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-5128 А] 

 УДК 271.4(477)-67"1985/1991" 

112. Гергелюк М. М. Канонічні та еклезіологічні засади автокефального 

устрою церков у структурі Вселенського Православ'я: історичний контекст : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / 

Гергелюк Микола Михайлович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", [Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича]. — Острог (Рівнен. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-5583 А] 

 УДК 271.222(100)-9 

113. Тарасюта К. С. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 

1808—1814 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Тарасюта Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-5436 А] 

 УДК 272/273(460)"1808/1814" 

114. Якуніна К. І. Християнські конфесії у Волинській та Рівненській областях 

у 1944—1953 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Якуніна Катерина Ігорівна ; Нац. ун-т "Остроз. 

акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-4840 А] 

 УДК 27-1(477.81/.82)"1944/1953" 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія 

На ступінь кандидата 

115. Матвеічева Ю. О. Регіональна культурна політика української держави 

доби незалежності : (на прикладі Донец. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Матвеічева Юлія Олегівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів 

культури і мистецтв, [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4750 А] 

 УДК 304.4:332.145](477.62) 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

116. Горбунова В. В. Психологія командотворення: ціннісно-рольова пара-

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



   

 
23 

"Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Горбунова Вікторія Валеріївна ; Ін-т соц. 

та політ. психології НАПН України. — Київ, 2014. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 23—26 (35 назв). — 100 пр. — [2014-5594 А] 

 УДК 316.6:316.472 

117. Кравцов Ю. С. Соціальна реальність у контексті правової освіти : авто-

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

філософія та філософія історії" / Кравцов Юрій Сергійович ; Держ. закл. "Пів-

денноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. 

— Одеса, 2014. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28. — 140 пр. — [2014-5262 А] 

 УДК 316.4:[37.013:34 

118. Олтаржевський Д. О. Корпоративні медіа як інструмент соціальних 

комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : 

спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Олтаржевський Дмитро 

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

30 с. — Бібліогр.: с. 25—27. — 100 пр. — [2014-4996 А] 

 УДК 316.774:070 

На ступінь кандидата 

119. Більовський О. А. Соціальні детермінанти системних загроз національній 

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

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

ський Олег Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5548 А] 

 УДК 316.4.066:351.756.1 

120. Волошин О. В. Молодіжний рух з охорони громадського порядку: 

соціологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Волошин Олександр Володимирович ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-5988 А] 

 УДК 316.42:329.735-053.81 

121. Кожекіна Л. Ю. Тенденції політичної ресоціалізації покоління 1970—

80-х років в пострадянському українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / 

Кожекіна Людмила Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 110 пр. — [2014-5669 А] 

 УДК 316.42.051.62(477)"197/198" 

122. Кондрико А. А. Інформаційна система соціокодів у сучасному нара-

тивному медіадискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Кондрико 

Анастасія Андріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Класич. приват. 

ун-т]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2014-5679 А] УДК 316.774:004.77 

123. Мачулін Л. І. Культурно-антропологічний статус міста у контексті 

соціокультурних трансформацій : (на прикладі Харкова) : автореф. дис. на здобуття 

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

культури" / Мачулін Леонід Іванович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Харків. держ. акад. дизайну та мистецтв]. — Харків, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 18—19. — 100 пр. — [2014-5320 А] 

 УДК 316.7+130.2](477.54-25) 
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124. Молдован Н. О. Соціально-психологічні чинники участі жінок у 

діяльності жіночих громадських об'єднань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Молдован Наталія Олександрівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-4985 А] 

 УДК 316.62:061.2]-055.2 

125. Остапенко І. В. Соціально-психологічні особливості формування реф-

лексивної компетентності топ-менеджерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Остапенко Ірина Віталіївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4999 А] 

 УДК 316.613:005-051 

126. Руднєва А. О. Інформаційні війни як фактор впливу на політичну 

культуру в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Руднєва Анна Олегівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5398 А] 

 УДК 316.485.26:004](477) 

127. Святненко І. О. Тіло, тілесність та практики харчування: теоретико-

соціологічна рефлексія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

[спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Святненко Іван Олександрович ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-5411 А] 

 УДК 316.272/.273 

128. Семенюк Г. С. Медіавіруси як складник контенту українських мережевих 

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

спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Семенюк Гліб Сергійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2013. — 15 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2014-5414 А] 

 УДК 316.776.3 

129. Хрустальов Ф. С. Соціокультурні виміри практик споживання молоді в 

Україні : (на прикладі м. Запоріжжя) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Хрустальов Фелікс 

Сергійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5461 А] 

 УДК 316.7-053.6 

32 Політика 

На ступінь кандидата 

130. Бойчук І. В. Засоби масової інформації як інститут громадянського 

суспільства в Україні : (на прикладі зах. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Бойчук Ігор 

Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5551 А] 

 УДК 32:316.658:316.77](477) 
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321 Форми політичної організації. Держава  

як політична влада 

На ступінь кандидата 

131. Вовк Ю. Б. Принципи еволюції наукової концептуалізації корпора-

тивізму: політологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Вовк Юрій Богданович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2014-5139 А] 

 УДК 321.01:321.65 

132. Калінін В. Ю. Світ-системний підхід у сучасній політичній науці : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та 

історія політ. науки" / Калінін Володимир Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2014. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-5652 А] 

 УДК 321.01 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь доктора 

133. Арабаджиєв Д. Ю. Громадський моніторинг виборчого процесу: концеп-

туальні засади і технології практичного застосування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / 

Арабаджиєв Дмитро Юрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. 

— 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (46 назв). — 100 пр. — [2014-5094 А] 

 УДК 324:342.84]-047.36 

134. Кремень Т. В. Політична мобілізація в контексті соціальних медіа : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. 

культура та ідеологія" / Кремень Тетяна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 32 с. — Бібліогр.: 

с. 27—28 (27 назв). — 100 пр. — [2014-4743 А] 

 УДК 323.2:316.77 

На ступінь кандидата 

135. Поппер О. В. Тероризм як форма політичної боротьби : автореф. дис. на 

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

Поппер Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 

[Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5809 А] 

 УДК 323.28 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

136. Мельник І. В. Електоральна участь громадян України та Федеративної 

Республіки Німеччини (1990—2013 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мельник Ірина 

Вікторівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2014-5743 А] УДК 324(477+430)"1990/2013" 
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328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 

137. Гербут Н. А. Ґендерне представництво в парламентах: українські реалії та 

зарубіжний досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гербут Надія Анатоліївна ; НАН України, 

Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2014-5582 А] 

 УДК 328.1:316.346.2](477+100) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

138. Діленко В. О. Економіко-математичне моделювання інноваційної діяль-

ності виробничих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Діленко 

Віктор Олексійович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — 

Хмельницький, 2014. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (43 назви). — 100 пр. — 

[2014-5618 А] 

 УДК 330.4:330.341.1 

139. Малютін О. К. Формування інвестиційної складової національної 

економічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Малютін Олександр 

Костянтинович ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", [Сум. нац. 

аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Полтава, 2014. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (60 назв). — 100 пр. — [2014-5310 А] 

 УДК 330.322:330.366](477) 

140. Савченко М. В. Механізм управління сталим розвитком соціально-

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

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Савченко Марина 

Василівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—38 (37 назв). — 100 пр. — [2014-5406 А] 

 УДК 330.34:332](477) 

На ступінь кандидата 

141. Бережанський М. М. Забезпечення інноваційного розвитку національної 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бережанський Микола Миколайович ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). 

— 100 пр. — [2014-4852 А] 

 УДК 330.341.1(477) 

142. Вишневський О. С. Формування соціально орієнтованої економіки 

України на основі державної структурної політики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Вишневський Олександр Сергійович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — 

Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (32 назви). — 150 пр. — [2014-

5135 А] 

 УДК 330.342.146:338.24(477) 
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143. Гусак А. С. Страховий захист інвестиційних проектів у вуглевидо-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Гусак Андрій Сергійович ; НАН України, Ін-т 

економіки пром-сті. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). 

— 100 пр. — [2014-5610 А] 

 УДК 330.322:622.333]:368.02 

144. Дзеверіна К. С. Інституційний механізм регулювання державної власності 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дзеверіна Каріна Сергіївна ; ВНЗ 

Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5176 А] 

 УДК 33.012.332(477) 

145. Заяць Г. С. Модернізація організаційно-економічного механізму кадро-

вого забезпечення соціогуманітарної сфери України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Заяць 

Галина Сергіївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Держ. установа "Ін-т 

економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"]. — Полтава, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 1 10 пр. — [2014-5207 А] 

 УДК 330.342 

146. Іванов В. М. Методи і моделі оцінювання операційного ризику в системі 

управління комерційним банком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Іванов Володимир Миколайович ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, 

[Класич. приват. ун-т]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-5643 А] 

 УДК 330.4:336.713.021 

147. Карп'юк О. П. Державне регулювання інноваційних процесів у націо-

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Карп'юк Ольга Петрівна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). 

— 100 пр. — [2014-5660 А] 

 УДК 330.341.1.025.12(477) 

148. Квасній М. М. Аналіз та моделювання нелінійної динаміки фінансово-

економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Квасній 

Марія Миколаївна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [Ун-т банк. справи 

Нац. банку України]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 

— 100 пр. — [2014-5662 А] 

 УДК 330.4:336 

149. Костючик О. В. Діалектика взаємовпливів економічного зростання та 

розвитку в постіндустріальному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Костючик 

Олександр Валентинович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 

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

[2014-4943 А] 

 УДК 330.34/.35:316.324.8 

150. Марчук О. І. Формування і розвиток інноваційних кластерних структур 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
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"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Марчук Ольга Ігорівна ; Луц. нац. техн. 

ун-т. — Луцьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — 

[2014-5315 А] 

 УДК 330.341.1:332.1 

151. Миснік С. І. Моделювання процесу моніторингу основних фондів у 

системі економічного захисту підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 

економіці" / Миснік Сергій Іванович ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, 

[Класич. приват. ун-т]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-4979 А] 

 УДК 330.45:005.936 

152. Пайманова В. А. Інституційний дизайн ринку капіталів в умовах ринкової 

трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Пайманова Вікторія Ана-

толіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5789 А] 

 УДК 330.837:338.49 

153. Пестова Т. М. Інтелектуальна праця в системі соціально-економічних 

відносин постіндустріального суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Пестова 

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

2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 та в тексті. — 100 пр. — [2014-5004 А] 

 УДК 330.341:331.102 

154. Романюк Н. М. Економічне обґрунтування стратегічного розвитку 

гірничо-збагачувальних комбінатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Романюк Наталя 

Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 1 20 пр. — [2014-5396 А] 

 УДК 330.3:622.12 

155. Ружицький А. В. Підвищення рівня економічної безпеки енергогене-

руючих підприємств на основі моніторингу оборотних коштів : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Ружицький Андрій Валерійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 

100 пр. — [2014-5400 А] УДК 330.142.26 

156. Тонконога І. В. Науково-методичні основи забезпечення еколого-

економічної безпеки Причорномор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Тонконога Ірина Василівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та 

екон.-екол. дослідж., [Одес. держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2014. — 21 c., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-4799 А] 

 УДК 330.15(477.7) 

157. Чевела Г. О. Проблеми підвищення ефективності інвестиційної діяльності 

страхових компаній та шляхи їх вирішення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Чевела Галина 

Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-5463 А] 

 УДК 330.322:368 
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158. Чекулаєва О. Д. Інституційний механізм регулювання інноваційного 

розвитку будівельної сфери України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чекулаєва Олена 

Дмитрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури]. — 

Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (28 назв). — 

100 пр. — [2014-4833 А] 

 УДК 330.341.2:69(477) 

159. Шкуренко О. В. Механізм формування і управління державними 

програмами соціально-економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Шкуренко Ольга Володимирівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5500 А] 

 УДК 330.342.146 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці.  

Профспілки 

На ступінь доктора 

160. Цимбалюк С. О. Організаційно-економічний механізм формування 

компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, 

економіка праці, соц. економіка і політика" / Цимбалюк Світлана Олексіївна ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 33 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (57 назв). — 100 пр. — [2014-5070 А] 

 УДК 331.22 

На ступінь кандидата 

161. Гайдаш О. С. Регулювання ринку праці України в умовах транснаціо-

налізації трудоресурсних потоків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Гайдаш Олена Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5150 А] 

 УДК 331.5.024(477) 

162. Грищенко Д. Г. Маркетинг людських ресурсів та перспективи його 

реалізації для підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Грищенко Діана Григорівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 110 пр. — [2014-5482 А] 

 УДК 331.101.262:663/664 

163. Ілюшина О. М. Удосконалення кадрового забезпечення курортно-ту-

ристичного регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Ольга Миколаївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2014-5646 А] 

 УДК 331.108:[332.101.23:338.48 

164. Лаврук Н. А. Формування мотивації трудової діяльності жінок сільсько-

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лаврук Наталія 
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Анатоліївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т, 

[Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2014-5281 А] 

 УДК 331.101.3-055.2:631.11 

165. Леськів М. Р. Мотивування персоналу промислових підприємств : 

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

та упр. підприємствами" / Леськів Мирон Романович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т 

бізнесу та права". — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. 

— [2014-5715 А] 

 УДК 331.101.3 

166. Мудра О. В. Забезпечення якості робочої сили в системі регулювання 

ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Ольга Валеріївна ; Донец. нац. ун-т, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Донецьк, 

2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2014-5336 А] 

 УДК 331.522.4.05 

167. Олійник Є. О. Формування і використання трудових ресурсів в малих 

аграрних господарствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Олійник Євген Олегович ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-5772 А] 

 УДК 331.582:631.11 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

168. Вяткіна Т. Г. Методологічні проблеми стратегічного управління ре-

сурсним потенціалом регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Вяткіна Тетяна 

Георгіївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—36. — 100 пр. — [2014-5147 А] 

 УДК 332.142.4 

169. Самойлік М. С. Теоретико-методологічні засади управління ресурсно-

екологічною безпекою на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Самойлік Марина Сергіївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — 

Полтава, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—38 (61 назва). — 140 пр. — 

[2014-5409 А] 

 УДК 332.142.6 

На ступінь кандидата 

170. Абрамова І. О. Антикризовий менеджмент соціально-економічного 

розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Абрамова Ірина 

Олександрівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — [2014-5083 А] 

 УДК 332.14:005.931.1 
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171. Бабух І. Б. Фінансові імперативи модернізації продуктивних сил міських 

поселень Карпатського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Бабух Ілона 

Борисівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 

Чернігів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2014-5102 А] 

 УДК 332.122:336](477.8-21) 

172. Білик О. С. Еколого-економічні засади підвищення конкурентоспро-

можності регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Білик Ольга Сергіївна ; 

Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-5116 А] 

 УДК 332.122:339.137.2 

173. Бордюжа А. С. Інформаційне забезпечення системи управління збалансо-

ваним сільськогосподарським землекористуванням : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Бордюжа Анастасія Сергіївна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5556 А] 

 УДК 332.3:631:004 

174. Дащук Ю. Є. Розвиток рекреаційного потенціалу регіону : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і 

регіон. економіка" / Дащук Юлія Євгеніївна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2014. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — 

[2014-5172 А] 

 УДК 332.122:379.84 

175. Калашник М. В. Зовнішньоекономічна діяльність в системі структурної 

трансформації регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Калашник Микола 

Володимирович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5219 А] 

 УДК 332.14:339.9 

176. Лук'яненко О. І. Формування механізму забезпечення сталого еконо-

мічного розвитку регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Лук'яненко Олена 

Ігорівна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-5294 А] 

 УДК 332.12(477) 

177. Мордовцев О. С. Формування системи індикативного планування 

соціально-економічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Мордовцев Олександр Сергійович ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бе-

кетова, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5332 А] 

 УДК 332.145 
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334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

178. Бозуленко О. Ю. Розвиток торговельних підприємств на засадах 

комерціалізаційно-диверсифікованих стратегій : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Бозуленко Олександр Юрійович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — 

Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-4856 А] 

 УДК 334.7.01 

179. Семченко-Ковальчук О. Б. Роль малого і середнього бізнесу в посиленні 

модернізаційних процесів у регіональних господарських системах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і 

регіон. економіка" / Семченко-Ковальчук Олена Борисівна ; Чернігів. нац. технол. 

ун-т. — Чернігів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 110 пр. 

— [2014-5412 А] 

 УДК 334.72:332.12](477) 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

180. Болдуєва О. В. Становлення та розвиток інститутів ринку цінних паперів 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Болдуєва Оксана Валеріївна ; Донец. нац. ун-т економіки 

і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — 

Донецьк, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (59 назв). — 100 пр. — 

[2014-5552 А] 

 УДК 336.761(477) 

181. Коваленко Ю. М. Розвиток фінансового сектору економіки в умовах 

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

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Коваленко Юлія Михайлівна ; Держ. 

податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 

обл.), 2014. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (69 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2014-5238 А] 

 УДК 336.7 

182. Майорова Т. В. Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного 

процесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Майорова Тетяна Володимирівна ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 35 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 26—32 (64 назви). — 100 пр. — [2014-4966 А] 

 УДК 336.77:330.322](477) 

183. Скаско О. І. Теорія, методологія та організація системи контролю в 

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Скаско Олег Іванович ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2014. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 33—37 (38 назв). — 150 пр. — [2014-5043 А] 

 УДК 336.711.65(477) 

184. Харченко Н. В. Управління розвитком фінансових відносин акціонерних 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Харченко Наталія Вікторівна ; Нац. 
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акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Полтав. держ. 

аграр. акад. М-ва аграр. політики і продовольства України]. — Київ, 2014. — 35 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (45 назв). — 150 пр. — [2014-4830 А] 

 УДК 336.722.8:631.162 

185. Шкодіна І. В. Самоорганізація фондового ринку в умовах глобальної 

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

08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Шкодіна Ірина Віталіївна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ун-т банк. справи Нац. банку України]. — Харків, 2014. 

— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (57 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-5497 А] 

 УДК 336.76 

На ступінь кандидата 

186. Андрєєва Я. С. Роль банків на кредитному ринку в умовах асиметрії 

інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Андрєєва Яна Сергіївна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 

2014. — 20 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-5091 А] 

 УДК 336.77 

187. Баранецька О. В. Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та 

шляхи забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Баранецька Ольга Вікторівна ; Нац. ін-т 

стратег. дослідж., [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2014-5540 А] 

 УДК 336.13.02 

188. Данилків Х. П. Фінансово-кредитні інструменти інноваційного розвитку 

малого підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Данилків Христина Петрівна ; 

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

(28 назв). — 100 пр. — [2014-4886 А] 

 УДК 336.7:334.012.61-022.51(477) 

189. Дмитровська В. С. Формування доходів місцевих бюджетів : (на прикладі 

гір. насел. пунктів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дмитровська Вероніка Степанівна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — 

Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 130 пр. — 

[2014-4891 А] 

 УДК 336.14:352 

190. Долгова О. О. Недержавні пенсійні фонди у системі фінансових послуг : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Долгова Олена Олександрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5620 А] 

 УДК 336:364.35 

191. Доценко О. Ю. Управління фінансовим забезпеченням інноваційного 

розвитку регіону на основі консолідованого фінансування інноваційних проектів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Доценко Олена Юріївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Держ. ВНЗ "Нац. 

гірн. ун-т"]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

120 пр. — [2014-4893 А] УДК 336.15:330.341.1:332.14 
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192. Запорожець С. В. Іпотечні операції на ринку банківських послуг : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Запорожець Світлана Володимирівна ; НАН України, ДУ "Ін-т 

регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України", [Ун-т банк. справи Нац. банку 

України]. — Львів, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. 

— [2014-5637 А] 

 УДК 336.77 

193. Заславська О. І. Ресурсне забезпечення кредитно-інвестиційної діяль-

ності банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Заславська Ольга Ігорівна ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

150 пр. — [2014-5204 А] 

 УДК 336.71 

194. Звєряков О. М. Формування системи антикризового управління фінан-

совою стійкістю банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Звєряков Олександр Михайлович ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, [Одес. нац. екон. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5638 А] 

 УДК 336.71:005.931.1 

195. Капелюш А. А. Взаємодія фіскальної та монетарної політики в умовах 

фінансової стабілізації національної економіки України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Капелюш 

Анна Анатоліївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2014-5656 А] 

 УДК 336.7.021(477) 

196. Клименко К. В. Інститути спільного інвестування в національній системі 

фінансового посередництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Клименко Катерина Володи-

мирівна ; М-во фінансів України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — 

[2014-4928 А] 

 УДК 336.717.8:336.767 

197. Козенко А. О. Вертикальне вирівнювання в умовах бюджетної децентра-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Козенко Аліна Олександрівна ; Київ. нац. 

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

(21 назва). — 110 пр. — [2014-5243 А] 

 УДК 336.14-048.74(477) 

198. Колісніченко П. Т. Податкові важелі державного регулювання розвитку 

малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Колісніченко Парасковія Тимо-

фіївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. 

— [2014-5248 А] 

 УДК 336.22:334.012.61-022.51 

199. Корчан А. В. Розвиток системи управління якістю банківських послуг : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
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фінанси і кредит" / Корчан Аліна Василівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-5257 А] 

 УДК 336.717:005.6 

200. Кострач Л. М. Фінансові опціони як інструменти хеджування ризиків на 

ринку цінних паперів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кострач Людмила Миколаївна ; 

Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-5260 А] 

 УДК 336.761 

201. Лапіна Ю. Г. Інвестиційний банкінг в Україні на засадах корпоративного 

управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Лапіна Юлія Григорівна ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ 

"Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2014. — 22 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5282 А] 

 УДК 336.714:005.35](477) 

202. Ласукова А. С. Розвиток банківського бізнесу в Україні на засадах 

корпоративної соціальної відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ласукова Анна 

Сергіївна ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку 

України". — Суми, 2014. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(23 назви). — 100 пр. — [2014-4958 А] 

 УДК 336.713:005.35](477) 

203. Лещух І. В. Ефективність податкового контролю в умовах реформування 

системи адміністрування податків в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лещух Ірина 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2014-5285 А] 

 УДК 336.564.2(477) 

204. Марич М. Г. Інтеграція банківської системи України в світовий 

економічний простір в умовах фінансової глобалізації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Марич 

Максим Григорович ; Львів. держ. фінанс. акад. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 1 20 пр. — [2014-5313 А] 

 УДК 336.71(477) 

205. Мельник В. В. Механізм забезпечення фінансової безпеки суб'єктів 

довірчого управління майном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мельник Вікторія Володимирівна ; 

М-во фінансів України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — [2014-4974 А] 

 УДК 336.02:347.648 

206. Мискіна О. О. Вплив оподаткування на активізацію інвестиційної діяль-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мискіна Оксана Олександрівна ; Держ. 

фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 

обл.), 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (33 назви). — 100 пр. — 

[2014-5748 А] УДК 336.221:330.322](477) 
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207. Мороз П. А. Координація грошово-кредитної та бюджетної політики в 

забезпеченні економічного зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мороз Павло Андрійович ; 

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

с. 15—18. — 100 пр. — [2014-5333 А] 

 УДК 336.14+336.77]:330.34 

208. Панасюк О. В. Особливості оподаткування суб'єктів малого під-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Панасюк Ольга Вікторівна ; Нац. ун-т 

держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2014. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2014-5358 А] 

 УДК 336.225.3:334.722](477) 

209. Паславська Р. Ю. Система адміністрування податків в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Паславська Роксолана Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-5001 А] 

 УДК 336.221.4(477) 

210. Піонтковська Я. О. Методичні засади формування рівноваги грошово-

кредитного ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Піонтковська Яніна Олександрівна ; 

Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — 

Суми, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-5009 А] 

 УДК 336.74:336.77](477) 

211. Рубаха М. В. Формування фінансового капіталу суб'єктів господарювання 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Рубаха Марія Володимирівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 

100 пр. — [2014-5023 A] 

 УДК 336.14(477) 

212. Салямон-Міхєєва К. Д. Бюджетні видатки в умовах реформування 

міжбюджетних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Салямон-Міхєєва Катерина Дмитрівна ; 

Чернігів. нац. технол. ун-т, [Класич. приват. ун-т]. — Чернігів, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 140 пр. — [2014-5029 А] 

 УДК 336.14 

213. Стеблянко О. Л. Державний фінансовий контроль земельних відносин в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Стеблянко Олександр Леонідович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — 

Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 130 пр. — 

[2014-5049 А] 

 УДК 336.711.65:332.2](477) 

214. Ткачик Л. П. Розвиток корпоративного податкового менеджменту в 

умовах відкритої економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ткачик Леся Петрівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(25 назв). — 100 пр. — [2014-5439 А] УДК 336.221:658.114](477) 
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215. Тонкопрядов Є. О. Формування бюджету Пенсійного фонду України в 

умовах економічних перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Тонкопрядов Євген Олек-

сандрович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5440 А] 

 УДК 336.145:364.35-646.2 

216. Троханенко О. В. Механізм реформування акцизного оподаткування 

тютюнових та алкогольних виробів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Троханенко 

Олександр Васильович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5441 А] 

 УДК 336.226.331(477) 

217. Урусова С. С. Формування конкурентної стратегії банку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Урусова Світлана Сергіївна ; Донец. держ. ун-т упр., [Харків. нац. ун-т внутр. справ 

М-ва внутр. справ України]. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5445 А] 

 УДК 336.71:005.332.4 

218. Харченко В. О. Управління кредитним ризиком: європейський досвід та 

вітчизняна практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Харченко Вілен Олександрович ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5454 А] 

 УДК 336.774:005.334 

219. Шевченко Н. В. Макропруденційне регулювання інвестиційної діяльності 

комерційних банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шевченко Наталія Володимирівна ; Львів. 

держ. фінанс. акад., [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Львів, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2014-5078 А] 

 УДК 336.714 

220. Шепель Є. В. Оцінка впливу монетарних чинників на інфляційну 

складову у діяльності банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шепель Євгенія Василівна ; Одес. 

нац. екон. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2014-5476 А] 

 УДК 336.71:336.748.12 

338 Економічне становище. Економічна політика.  

Управління та планування в економіці. Виробництво.  

Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

221. Брижань І. А. Науково-методологічні засади екологічно орієнтованого 

управління промисловістю в умовах сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Брижань Ірина Анатоліївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — 

Полтава, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (57 назв). — 150 пр. — 

[2014-5126 А] 

 УДК 338.45:502.13 
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222. Ведмідь Н. І. Сервісне управління підприємствами курортно-рекреаційної 

сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Ведмідь Надія Іванівна ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (55 назв). — 100 пр. — 

[2014-4869 А] 

 УДК 338.486.3 

223. Данкевич Є. М. Стратегія розвитку міжгалузевої інтеграції в аграрному 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Данкевич Євген Михайлович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (68 назв). — 100 пр. — [2014-5170 А] 

 УДК 338.436.02 

224. Квач Я. П. Теоретико-методологічні та стратегічні основи регулювання 

інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу : 

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

упр. підприємствами" / Квач Ярослав Петрович ; Приват. ВНЗ "Міжнар. ун-т бізнесу 

і права", [Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України]. — Херсон, 2014. 

— 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (58 назв). — 100 пр. — [2014-5225 А] 

 УДК 338.45:622.6 

225. Ханін І. Г. Теоретико-методологічні засади інформаційно-технологічного 

розвитку національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ханін Ігор Григорович ; 

Донец. держ. ун-т упр., [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Донецьк, 

2014. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (40 назв). — 150 пр. — [2014-5066 А] 

 УДК 338.24 

На ступінь кандидата 

226. Байда В. А. Захист національних агропродовольчих інтересів на ринку 

цукру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Байда Володимир Анатолійович ; Каб. Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-5104 А] 

 УДК 338.439.5:664.1 

227. Бебко С. В. Особливості регулювання ринку освітніх послуг у сучасних 

соціально-економічних трансформаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бебко Світлана 

Вікторівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5111 А] 

 УДК 338.46:37.014 

228. Безуглий О. Ю. Економічна ефективність експлуатації свердловин 

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

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

Юрійович ; 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 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5112 А] 

 УДК 338.45:622.012 

229. Бобровська Н. В. Природно-ресурсне забезпечення розвитку аграрного 

сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
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08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бобровська Надія Володимирівна ; М-во 

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

2014. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (25 назв). — 120 пр. — [2014-4764 А] 

 УДК 338.43 

230. Бургман М. К. Інвестиційне забезпечення розвитку людського капіталу 

як фактору зростання національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бургман 

Марина Костянтинівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2014-5561 А] 

 УДК 338.24.05-044.62:330.322 

231. Ваврик В. Б. Цінове середовище розвитку сільськогосподарських під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Ваврик Володимир Богданович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4863 А] 

 УДК 338.532.42:338.439.52 

232. Гаваза Є. В. Формування та розвиток ринку органічної продукції : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Гаваза Євген Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 130 пр. — [2014-5577 А] 

 УДК 338.439.5:631.147 

233. Грициняк О. І. Державне регулювання соціально-економічного розвитку 

в контексті відтворення робочої сили : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Грициняк Олег 

Ігорович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2014-5603 А] 

 УДК 338.24:[331.101.262:330.31 

234. Гурджиян К. В. Формування туристичними підприємствами лояльності 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гурджиян Карина Владиславівна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-4884 А] 

 УДК 338.487 

235. Іванова Н. Є. Організаційно-правовий механізм державного управління 

продовольчою безпекою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Іванова Наталія Євгенівна ; Донец. 

держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2014-5215 А] 

 УДК 338.439 

236. Касьяненко Л. В. Підвищення ефективності інвестицій в поліпшення 

умов праці працівників вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Лілія Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 120 пр. — [2014-5223 А] 

 УДК 338.24:622.33 

237. Костинець В. В. Формування бренд-орієнтованої маркетингової програми 

управління національним туристичним продуктом : автореф. дис. на здобуття наук. 



   

 
40 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Костинець Валерія Володимирівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2014. — 21 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 140 пр. — [2014-4942 А] 

 УДК 338.48 

238. Ляшенко І. О. Ресурсозбереження у забезпеченні економічної ефектив-

ності діяльності деревообробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ляшенко Ірина Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2014-5300 А] 

 УДК 338.45:674 

239. Мілько І. В. Управління технологічною конкурентоспроможністю під-

приємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мілько Інна Валентинів-

на ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 120 пр. — [2014-4980 А] 

 УДК 338.45.02:621 

240. Омельченко Т. В. Економіко-математичне моделювання утилізації 

газових продуктів вуглевидобування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Омельченко Тетяна Вікторівна ; НАН України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. 

технологій та систем, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5773 А] 

 УДК 338.45:622.333 

241. Петрунчак І. М. Економічний механізм розробки нафтогазовидобувними 

підприємствами родовищ вуглеводнів на пізній стадії експлуатації : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Петрунчак Ірина Михайлівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 

нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). 

— 130 пр. — [2014-5006 А] 

 УДК 338.45:622.32 

242. Рарок Л. А. Формування та розвиток соціальної інфраструктури сільських 

територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Рарок Лілія Анатоліївна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2014-5386 А] 

 УДК 338.435 

243. Сіпайло Л. Г. Удосконалення механізму стимулювання екологізації 

інноваційної діяльності промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Сіпайло Леонід Георгійович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — 

Рівне, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2014-5041 А] 

 УДК 338.45:330.341.1 
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244. Шпиг Ю. М. Особливості формування вертикально інтегрованих струк-

тур за участю м'ясопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 110 пр. — [2014-5501 А] 

 УДК 338.439.4:637.5 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь кандидата 

245. Беженар І. М. Організаційно-економічні засади розвитку вівчарства в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Беженар Інна Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 130 пр. — [2014-4850 А] 

 УДК 338.43:636.32/.38](477) 

246. Бугас В. В. Управління інтелектуальним капіталом у національному 

господарстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бугас Василь Валерійович ; Київ. 

нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5560 А] 

 УДК 338.24:005.336.4](477) 

247. Голик С. І. Ринок зерна в Україні та перспективи розвитку його інфра-

структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Голик Світлана Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 130 пр. — [2014-4732 А] 

 УДК 338.516.4:633.1](477) 

248. Горбатова Є. Ф. Вибір пріоритетних напрямів розвитку туристичної 

галузі Автономної Республіки Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Горбатова 

Євгенія Федорівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-5592 А] 

 УДК 338.48(477.75) 

249. Дікарев О. А. Розвиток інтеграційних процесів в агропродовольчому 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дікарев Олексій Анатолійович ; Каб. 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-5178 А] 

 УДК 338.439:338.436](477) 

250. Кардаш О. Л. Оцінювання та державне регулювання продовольчої без-

пеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кардаш Оксана Любомирівна ; 

Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористу-

вання]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (29 назв). — 100 пр. 

— [2014-5658 А] 

 УДК 338.439:351.863](477) 
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251. Костинець Ю. В. Маркетингове управління розвитком ринку по-

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

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Костинець Юлія 

Володимирівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (12 назв). — 140 пр. — [2014-5686 А] 

 УДК 338.46(477) 

252. Лисак М. А. Наукове обґрунтування індикаторів продовольчого забезпе-

чення населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лисак Марина Анатоліївна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 130 пр. — [2014-5287 А] 

 УДК 316.32:338.439](477) 

253. Маркова Т. Д. Механізми управління використанням джерел енергії 

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

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-

ща" / Маркова Тетяна Дмитрівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. 

дослідж., [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Одеса, 2014. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-5727 А] 

 УДК 338.24:502.174.3](477) 

254. Соловей Т. В. Розвиток форм організації аграрного виробництва в 

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Соловей Тетяна 

Вікторівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2014-5425 А] 

 УДК 338.432 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь кандидата 

255. Мезенцева О. О. Напрями підвищення конкурентоспроможності мета-

лургійних підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мезенцева Ольга 

Олексіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2014-5741 А] 

 УДК 339.137:669](477) 

256. Площик М. В. Формування та функціонування ринку кави в Україні : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Площик Микола Володимирович ; Каб. Міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5803 А] 

 УДК 339.13:663.93](477) 

257. Привалова О. М. Конкурентна політика держави на ринку страхування 

життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Привалова Олена Миколаївна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (30 назв). — 

100 пр. — [2014-5811 А] УДК 339.13.021:368.91](477) 
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258. Прокоф'єва О. В. Ринок перестрахування в період глобальної рецесії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Прокоф'єва Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 

120 пр. — [2014-5815 А] УДК 339.13:368.029 

339.3 Внутрішня торгівля 

На ступінь кандидата 

259. Артеменко С. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємств 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Артеменко Станіслав Вікторо-

вич ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — [2014-5526 А] 

 УДК 339.37:[005:339.138 

260. Креденець О. В. Засади формування системи електронної роздрібної 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Креденець Олександр Васильо-

вич ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2014-5691 А] 

 УДК 339.37:004](477) 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

261. Василиця О. Б. Механізми регулювання прямого іноземного інвестування 

у забезпеченні економічного розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Василиця Оксана Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. комерц. акад. 

Центр. спілки спожив. т-в України]. — Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—19 (30 назв). — 100 пр. — [2014-4866 А] 

 УДК 339.727.22:330.34](477) 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

262. Гуменюк Ю. П. Трудова міграція в системі тектонічних зсувів світової 

економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гуменюк Юрій Петрович ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (37 назв). — 

150 пр. — [2014-4734 А] 

 УДК 339.924:331.556.4 

263. Тараненко І. В. Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в 

глобальній економічній системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Тараненко Ірина 

Всеволодівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—38 (78 назв). — 100 пр. — [2014-5051 А] 

 УДК 339.9:339.137.2:330.3 
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На ступінь кандидата 

264. Ашор Альсадек Ф. Салем. Транснаціоналізація міжнародного бізнесу 

країн Північної Африки в умовах глобальних трансформацій : автореф. дис. на 

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

відносини" / Ашор Альсадек Ф. Салем ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-5099 А] 

 УДК 339.9(61:100) 

265. Енверов Р. Р. Розвиток українсько-турецьких економічних відносин в 

процесі регіональної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Енверов Рустем 

Ріфатович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — Львів, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — 

[2014-4900 А] 

 УДК 339.924(477:560) 

266. Запухляк В. З. Асиметрії інвестиційного розвитку країн в умовах 

глобальних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Запухляк Віталій 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 150 пр. — [2014-4737 А] 

 УДК 339.92 

267. Косьміна В. В. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток 

експортного потенціалу нових індустріальних країн Азії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. від-

носини" / Косьміна Валентина Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — 

[2014-5690 А] 

 УДК 339.92:339.564](5) 

268. Мурад Махмуд Хасан Абумуфрех. Зовнішньоекономічні відносини 

України з країнами Перської затоки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мурад Махмуд 

Хасан Абумуфрех ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5756 А] 

 УДК 339.9(477+5-15) 

269. Подунай В. В. Розвиток економіки знань в системі глобальних науково-

технологічних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Подунай Валерія 

Валеріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (21 назва). — 100 пр. — [2014-5011 А] 

 УДК 339.924 

270. Романьок Т. В. Відповідальне інвестування в транснаціональному 

бізнесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Романьок Тетяна Володимирівна ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5021 А] 

 УДК 339.97 

271. Ясковець Ю. В. Розвиток взаємодоповнюваності інфраструктурних 

галузей України та ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ясковець Юлія Воло-

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

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4759 А] 

 УДК 339.92(477+4) 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь кандидата 

272. Атаманчук І. В. Генеза процесуального права України: тенденції, 

перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Атаманчук Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-5529 А] 

 УДК 340.13(477) 

273. Бащук С. Г. Правова активність: поняття, структура та види : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Бащук Світлана Геннадіївна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-5543 А] 

 УДК 340.12 

274. Велічук С. М. Становлення та формування прецедентного права в Україні 

в контексті практики Європейського Суду з прав людини : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 

історія політ. і прав. учень" / Велічук Сергій Миколайович ; Відкритий міжнар. ун-т 

розвитку людини "Україна". — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2014-5133 А] 

 УДК 340.142(477) 

275. Денисюк М. В. Теоретико-правові засади взаємодії держави та інститутів 

громадянського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Денисюк Максим Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-4889 А] 

 УДК 340.1 

276. Кеберник А. В. Наукова експертиза в адміністративно-юрисдикційній 

діяльності: питання теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Кеберник Анна Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2014. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4740 А] 

 УДК 34.038:347.77 

277. Коломоєць О. В. Митна функція сучасної української держави: загаль-

нотеоретичне 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" / 

Коломоєць Ольга Володимирівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5249 А] 

 УДК 340.11:339.543](477) 
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278. Пасечник О. С. Державно-правові погляди Номана Челєбіджихана : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Пасечник Ольга 

Святославівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Таврійс. нац. ун-т 

ім. В. І. Вернадського]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-5361 А] 

 УДК 340.12 

279. Тарабукін О. Ю. Теоретико-правовий аналіз форм соціального впливу 

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" / Тарабукін Олексій 

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

с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4798 А] 

 УДК 34:316.334.4 

280. Шершенькова В. А. Становлення та розвиток законодавства про 

військові злочини в радянській Україні (1919—1991 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" / Шершенькова Вікторія Анатоліївна ; Міжнар. 

гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2014-5478 А] 

 УДК 340.12:344.13](477)"1919/1991" 

281. Шуп'яна М. Ю. Система покарань за австрійським кримінальним 

кодексом 1852 р. та практика їх застосування у Східній Галичині : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 

права; історія політ. і прав. учень" / Шуп'яна Мар'яна Юріївна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. 

— [2014-5504 А] 

 УДК 340.15:343.241.01](436+477)"1852" 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 

282. Діковська І. А. Принципи правового регулювання міжнародних 

приватних договірних зобов'язань: теоретичні та практичні аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; 

сімейне право; міжнар. приват. право" / Діковська Ірина Андріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (35 назв). — 

150 пр. — [2014-4735 А] 

 УДК 341.9:347.44 

На ступінь кандидата 

283. Вербов С. В. Регулювання угод зі злиття та поглинання в 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" / Вербов Сергій 

Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-4870 А] 

 УДК 341.96:347.457 

284. Іванова А. В. Імплементація норм міжнародного трудового права у сфері 

праці моряків в законодавство України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Іванова Алла Володимирівна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Одес. нац. мор. акад.]. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4768 А] 

 УДК 341.225:331.52](477) 

342 Державне право. Конституційне право.  

Адміністративне право 

На ступінь доктора 

285. Куян І. А. Проблеми сутності і співвідношення державного, народного і 

національного суверенітету : (конституц.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Куян Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 

— Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (50 назв). — 150 пр. — [2014-4745 А] 

 УДК 342.1/.3(477) 

На ступінь кандидата 

286. Аблякімова Е. Е. Адміністративно-правове забезпечення доступу до 

публічної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Аблякімова 

Ельвіна Ернесівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад."]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-5082 А] 

 УДК 342.95:35.073.533 

287. Алфьорова Т. М. Забезпечення прав і свобод людини в адміністра-

тивно-юрисдикційній діяльності Державної автомобільної інспекції МВС Украї-

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

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Алфьорова Тетяна 

Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 

справ]. — Запоріжжя, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. 

— [2014-5522 А] 

 УДК 342.951:342.72/.73:351.811.12](477) 

288. Ачімовіч Д. Т. Конституційно-правовий статус національних меншин 

(колективів) у державах-членах ЄС та державах, асоційованих з ЄС: порівняльно-

правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Ачімовіч Драшко Томіславов ; 

Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5530 А] 

 УДК 342.724.05(4) 

289. Балабан С. М. Ефективність адміністративно-правового регулювання: 

наукові та організаційно-правові засади оцінки і забезпечення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Балабан Сергій Миронович ; Ген. Прокуратура 

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

с. 16—17 (8 назв). — 150 пр. — [2014-5536 А] 

 УДК 342.92.02 

290. Божко Ю. В. Правові аспекти розгляду податкових спорів в адміністра-

тивному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Божко 
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Юлія Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Харків. нац. ун-т внутр. справ 

МВС України]. — Запоріжжя, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-5121 А] 

 УДК 342.951:336.221](477) 

291. Бондаренко Д. С. Адміністративно-правове регулювання державно-

приватного партнерства за законодавством України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Бондаренко Дмитро Сергійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. 

нац. ун-т". — Запоріжжя, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-4724 А] 

 УДК 342.531.41(477) 

292. Глуговська С. Л. Адміністративно-правове регулювання банківської 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Глуговська 

Світлана Леонідівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Відкритий міжнар. 

ун-т розвитку людини "Україна"]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5585 А] 

 УДК 342.951:336.71](477) 

293. Гронський С. В. Організаційно-правові засади взаємодії державної 

прикордонної служби України з правоохоронними органами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Гронський Сергій Володимирович ; Приват. ВНЗ 

"Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2014-5166 А] 

 УДК 342.95:351.74.072.3(477) 

294. Даценко В. М. Організаційно-правові засади судового контролю за 

діяльністю публічної адміністрації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Даценко Василь Миколайович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. акад. внутр. 

справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5613 А] 

 УДК 342.565.4:35.073.533](477) 

295. Джарти В. В. Адміністративно-правові засади управління об'єктами 

державної власності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Джарти Вікторія Василівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Запоріжжя, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). 

— 100 пр. — [2014-5616 А] 

 УДК 342.951:351.711](477) 

296. Д'яченко А. В. Організаційно-правові засади функціонування валютного 

ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Д'яченко 

Артем Володимирович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 

справ, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5187 А] 

 УДК 342.95:339.74](477) 

297. Єрмоленко І. Я. Адміністративна відповідальність працівників ОВС за 

вчинення корупційних правопорушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Єрмоленко Інна Яківна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 

— Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-5626 А] 

 УДК 342.951:351.741 

298. Єршова В. С. Адміністративно-правова охорона навколишнього 

природного середовища в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Єршова Вікторія Сергіївна ; Нац. авіац. ун-т, [Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-5628 А] 

 УДК 342.951:502.17](477) 

299. Журавльов А. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності 

управління державної охорони України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Журавльов Анатолій Володимирович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 

Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5635 А] 

 УДК 342.951:351.74](477) 

300. Ісаєнко А. В. Конституційно-правовий статус державних органів 

зовнішніх зносин України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Ісаєнко Анастасія 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-4739 А] 

 УДК 342.514(477) 

301. Каплій О. В. Конституційно-правові засади організації та діяльності 

засобів масової інформації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Каплій Олена 

Володимирівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 23 с. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2014-5657 А] 

 УДК 342.4/.8:070](477) 

302. Кравченко В. В. Контрольно-наглядові функції вищих органів державної 

влади України: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Кравченко Вадим Вадимович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-4945 А] 

 УДК 342.5(477) 

303. Кравченко Н. Г. Фінансово-правовий режим банківських резервів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кравченко Наталія Григорівна ; Ген. 

Прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, [Київ. міжнар. ун-т]. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2014-5263 А] 

 УДК 342.95:336.71 

304. Кузнецова Ю. В. Роль органів конституційної юстиції України та 

зарубіжних країн у процесі здійснення міждержавної інтеграції: порівняльно-правове 

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Кузнецова Юлія Вікторівна ; Маріу-

пол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-5699 А] 

 УДК 342.565.2(477):327 
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305. Литвинов С. В. Адміністративно-правові детермінанти забезпечення прав 

платників податків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Литвинов 

Сергій Валентинович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-5288 А] 

 УДК 342.951:336.225.612 

306. Лібенко І. Ю. Адміністративно-юрисдикційна діяльність державної 

служби боротьби з економічною злочинністю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Лібенко Ілля Юрійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. 

держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-5289 А] 

 УДК 342.95:343.37 

307. Ліпський Д. В. Касаційне оскарження в адміністративному судочинстві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ліпський Дмитро 

Володимирович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — 

Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-5290 А] 

 УДК 342.95:347.92 

308. Лушер В. В. Адміністративно-правове забезпечення обігу інформації в 

органах прокуратури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лушер 

Вадим Вікторович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5297 А] 

 УДК 342.95:347.963](477) 

309. Марченко О. В. Адміністративно-правове регулювання благодійної 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Марченко 

Оксана Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 

2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-4814 А] 

 УДК 342.951:330.526.39 

310. Махніцький О. І. Конституційний принцип верховенства права та його 

реалізація судовою владою в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Махніцький Олег 

Ігорович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-5737 А] 

 УДК 342.56:340.131](477) 

311. Мірошниченко О. О. Адміністративно-правові гарантії права на 

звернення громадян до органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Мірошниченко Олексій Олексійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. 

нац. ун-т". — Запоріжжя, 2014. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — 

[2014-5750 А] 

 УДК 342.9(477) 
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312. Нечипорук Ю. М. Адміністративна відповідальність за правопорушення 

в інформаційній сфері України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Нечипорук Юлія Михайлівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". 

— Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5763 А] 

 УДК 342.9:002.1](477) 

313. Огурцов О. П. Попередження та скорочення стану осіб без громадянства 

в Україні: конституційно-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Огурцов 

Олексій Петрович ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2014-5771 А] 

 УДК 342.715(477) 

314. Олійник О. О. Адміністративно-правове регулювання судово-експертної 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Олійник Олег 

Олександрович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2014. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2014-5350 А] 

 УДК 342.95:343.14 

315. Орловська І. Г. Адміністративно-правові засади легалізації основних 

юридичних спеціальностей : (суддів, адвокатів, прокурорів та нотаріусів) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Орловська Ірина Григорівна ; Відкритий 

міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-5780 А] 

 УДК 342.951 

316. Панченко В. С. Мирові суди на Волині (1871—1919 рр.): повноваження, 

структура, склад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Панченко Вікторія Сергіївна ; НАН України, Ін-т історії 

України, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5792 А] 

 УДК 342.56(477.82) 

317. Папаяні С. В. Конституційно-правовий механізм реалізації зовнішньої 

політики України в умовах європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії та 

практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Папаяні Світлана Василівна ; Маріупол. держ. 

ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-5793 А] 

 УДК 342:327](477) 

318. Пархоменко П. І. Адміністративна відповідальність за вчинення 

правопорушень, пов'язаних з керуванням транспортними засобами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Пархоменко Павло Іванович ; Нац. ун-т держ. податк. 

служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2014-5795 А] 

 УДК 342.9:629.072.2 

319. Романченко Є. Ю. Процесуальні функції в адміністративному судо-

чинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Романченко 

Євген Юрійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — 

Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2014-5395 А] 

 УДК 342.98(477) 

320. Сагайдак І. О. Права дітей з обмеженими можливостями: теоретико-

правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Сагайдак 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4786 А] 

 УДК 342.7-053.2-056.26 

321. Сагайдак Ю. В. Адміністративно-правові засади легалізації суб'єктів 

підприємницької діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Сагайдак Юлія Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т, [Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-5028 А] 

 УДК 342.95:334](477) 

322. Столбовий Ю. М. Принцип офіційного з'ясування всіх обставин у 

справі в адміністративному судочинстві України  : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Столбовий Юрій Миколайович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. 

нац. ун-т". — Запоріжжя, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-5433 А] 

 УДК 342.9(477) 

323. Химичук К. В. Правове регулювання надання адміністративних послуг 

органами юстиції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Химичук Катерина Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т держ. податк. 

служби України]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. 

— [2014-5067 А] 

 УДК 342.95(477) 

324. Цицюра В. І. Адміністративно-правові засади державного та самовряд-

ного регулювання використання та охорони земель оборони в Україні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Цицюра Володимир Іванович ; Нац. авіац. ун-т, 

[Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5071 А] 

 УДК 342.95:351/354.82:332.2](477) 

325. Шиленко М. В. Адміністративно-правова охорона суб'єктів малого 

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

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Шиленко Микола 

Вікторович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2014. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5480 А] 

 УДК 342.951:334.012.61-022.51 

326. Ярмак О. М. Протокол про адміністративне правопорушення як джерело 

доказів у провадженні в справах про адміністративні правопорушення : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 
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фінанс. право; інформ. право" / Ярмак Олена Миколаївна ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-5515 А] 

 УДК 342.924:[35.077.7:343 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

327. Богатирьова О. І. Пробація в Україні: гуманізація державної політики у 

сфері виконання кримінальних покарань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Богатирьова Ольга Іванівна ; Ген. Прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — 

Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 (48 назв). — 120 пр. — [2014-5119 А] 

 УДК 343.8(477) 

328. Орлеан А. М. Кримінально-правове забезпечення охорони людини від 

експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Орлеан Андрій 

Михайлович ; Ген. Прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 

2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—36 (57 назв). — 120 пр. — [2014-5355 А] 

 УДК 343.4/.6 

329. Письменський Є. О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від 

покарання та його відбування за кримінальним правом України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Письменський Євген Олександрович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 

МВС України]. — Київ, 2014. — 39 с. — Бібліогр.: с. 27—35. — 100 пр. — 

[2014-5802 А] 

 УДК 343.24/.29(477) 

На ступінь кандидата 

330. Вовчанська О. А. Розслідування незаконного перевезення наркотичних 

засобів залізничним транспортом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

опер.-розшук. діяльність" / Вовчанська Олена Анатоліївна ; М-во внутр. справ 

України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5140 А] 

 УДК 343.98:343.575 

331. Грачов С. В. Відповідальність за порушення порядку здійснення між-

народних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, за 

кримінальним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Грачов Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 130 пр. — [2014-5598 А] 

 УДК 343.359.3(477) 

332. Дубович О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності 

осіб без визначеного місця проживання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-
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виконав. право" / Дубович Олеся Валеріївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. — Харків, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4896 А] 

 УДК 343.9+343.851]-058.51(477) 

333. Дударець Д. В. Причинний зв'язок у злочинах проти життя і здоров'я, що 

вчиняються шляхом бездіяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Дударець Дмитро Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-5185 А] 

 УДК 343.6 

334. Єфіменко І. М. Взаємодія слідчих і оперативних підрозділів при 

реалізації таємної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; опер.-

розшук. діяльність" / Єфіменко Ігор Миколайович ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2014-4906 А] 

 УДК 343.98 

335. Климкін В. М. Кримінологічні засади запобігання насильницькій 

пенітенціарній злочинності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Климкін Валерій Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Міжнар. гуманітар. 

ун-т]. — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 100 пр. — 

[2014-5234 А] 

 УДК 343.9:343.81/.82](477) 

336. Луцак О. О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені із залученням неповнолітніх 

та щодо неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Луцак 

Оксана Олексіївна ; 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. — 

[2014-4811 А] 

 УДК 343.347:343.915 

337. Малоголова О. О. Юридико-психологічні засади професійної діяльності 

працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / 

Малоголова Олеся Олексіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 

— Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4968 А] 

 УДК 343.347.08:159.923 

338. Марочкін О. І. Мотивування процесуальних рішень слідчого : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; опер.-розшук. діяльність" / Марочкін Олексій 

Іванович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса, Нац. акад. прав. наук України]. — Харків, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5729 А] 

 УДК 343.132(477) 

339. Мульченко В. В. Кримінально-правова охорона недоторканності суддів 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 
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"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Мульченко Вадим 

Владленович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Харків, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4986 А] 

 УДК 343.36:343.16 

340. Нечитайло В. А. Розслідування нецільового використання бюджетних 

коштів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; опер.-розшук. діяльність" / 

Нечитайло Василь Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-5764 А] 

 УДК 343.98:343.351 

341. Ризак Я. В. Кримінальна відповідальність за підкуп службової особи 

юридичної особи приватного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Ризак Яна Володимирівна ; Ген. Прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

120 пр. — [2014-5391 А] 

 УДК 343.352 

342. Сакаль А. П. Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; опер.-розшук. діяльність" / Сакаль Андрій 

Петрович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4787 А] 

 УДК 343.98 

343. Сібілева Г. Ю. Правові засади діяльності в'язниць в Таврійській губернії 

(кінець XVIII — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Сібілева Ганна Юріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 

[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-5420 А] 

 УДК 343.811(477.75)"17/19" 

344. Чечель Н. О. Запобігання злочинам, що вчиняються жінками, 

засудженими до позбавлення волі в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Чечель Наталія Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

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

[2014-5072 А] 

 УДК 343.85:343.261-055.2](477) 

345. Чуб І. М. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу: 

кваліфікація та відмежування від суміжних злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Чуб Ігор Миколайович ; НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса, Нац. акад. прав. наук України, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого]. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 120 пр. — 

[2014-5074 А] 

 УДК 343.35:351.741 
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346. Шестопалов Р. М. Правозахисна діяльність прокуратури України поза 

межами кримінального судочинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Шестопалов 

Роман Миколайович ; Ген. Прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2014-4837 А] 

 УДК 343.163(477) 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

347. Бутрин Н. С. Правочин як підстава виникнення та припинення кор-

поративних прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Бутрин Наталія Степанівна ; Ген. Прокуратура України, Нац. акад. прокуратури 

України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Київ, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 150 пр. — [2014-5565 А] 

 УДК 347.191.11 

348. Дербакова Ю. А. Цивільна правосуб'єктність неповнолітніх : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Дербакова Юлія Андріївна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-5175 А] 

 УДК 347.155-053.6 

349. Єременко К. О. Цивільно-правові наслідки недотримання вимог щодо 

форми правочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Єременко Каріна Олегівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5189 А] 

 УДК 347.135 

350. Ромащенко І. О. Зміна та припинення цивільного правовідношення як 

способи захисту 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" / Ромащенко Іван Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 150 пр. — [2014-5397 А] 

 УДК 347.1 

351. Шишка Н. В. Цивільно-правовий статус органів внутрішніх справ 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Шишка 

Наталія Віталіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 

[Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5495 А] 

 УДК 347.19:351.741](477) 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

352. Кондик О. Ю. Забезпечення суспільної потреби або необхідності: баланс 

приватних та публічних інтересів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Кондик Олеся Юріївна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5251 А] 

 УДК 347.232 

353. Щербатюк О. Є. Цивільно-правовий режим безхазяйної речі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Щербатюк Олександр 

Євгенович ; Ген. Прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, [Хмельниц. 

ун-т упр. та права]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

150 пр. — [2014-5506 А] 

 УДК 347.232.1 

347.4 Зобов'язальне право. Договори.  

Угоди 

На ступінь кандидата 

354. Бахрієва З. Р. Припинення договору і зобов'язання за цивільним правом 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Бахрієва Зоре 

Радмирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Таврійс. нац. 

ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2014-5109 А] 

 УДК 347.43(477) 

355. Розізнана І. В. Відшкодування упущеної вигоди за порушення договірних 

зобов'язань в 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" / Розізнана Інна Вікторівна ; Ген. Прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

150 пр. — [2014-5394 А] 

 УДК 347.42 

356. Самбір О. Є. Суброгація 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" / Самбір Ольга Євгенівна ; Ген. 

Прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 150 пр. — [2014-5030 А] 

 УДК 347.415(477) 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

357. Нікітенко Р. С. Окреме провадження у справах про розірвання шлюбу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Нікітенко Роман 

Станіславович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5765 А] 

 УДК 347.627.2.08 
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347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

358. Змерзлий Б. В. Правове регулювання торгівельного судноплавства в 

Чорноморсько-Азовському регіоні в кінці XVIII — на початку ХХ ст. : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Змерзлий Борис Володимирович ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 

Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38. — 100 пр. — [2014-5213 А] 

 УДК 347.79(262.5)"17/19" 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

359. Меланчук А. В. Адвокатура в Російській Імперії і сучасній Україні : 

(порівнял.-прав. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Меланчук Анна 

Василівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5742 А] 

 УДК 347.965((47+57)-89+477) 

360. Миколаєць В. А. Груповий позов у 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" / Миколаєць Вікторія 

Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5746 А] 

 УДК 347.922(477) 

361. Німетуллаєва С. С. Правові засади діяльності сирітських судів в Таврій-

ській губернії (кінець XVIII — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Німетуллаєва Сусанна Серверівна ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Київ, 2014. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5343 А] 

 УДК 347.994:347.644](477.75)"17/19" 

362. Олендер І. Я. Судочинство у правовідносинах щодо стягнення подат-

кового боргу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Олендер Ігор Ярославович ; 

Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 18—19. — 100 пр. — [2014-5348 А] 

 УДК 347.9:336.225.6 

363. Семчук Ю. І. Прокуратура України в євроінтеграційній парадигмі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 

"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Семчук Юрій Ігорович ; Приват. ВНЗ 

"Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2014-5415 А] 

 УДК 347.963(477) 

364. Холодницький Н. І. Організація, структура та місце прокуратури в 

системі органів юстиції Сполучених Штатів Америки : (іст.-прав. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 
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історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Холодницький Назар Іванович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-5459 А] 

 УДК 347.963(73) 

365. Шкрібляк К. П. Односторонні правочини в нотаріальній та судовій 

практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Шкрібляк 

Катерина Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-5079 А] 

 УДК 347.961 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 

366. Дмитрієва К. І. Правове регулювання часу відпочинку за законодавством 

України та зарубіжних країн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Дмитрієва Катерина 

Ігорівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-5179 А] 

 УДК 349.235:331.32](477) 

367. Зінченко Ю. В. Правове регулювання трудових відносин працівників 

банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Зінченко Юрій Валентинович ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, [НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук 

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

[2014-5641 А] 

 УДК 349.22:336.71 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

368. Ковальчук М. О. Земля як об'єкт інвестиційного розвитку за законо-

давством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Ковальчук Максим Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5241 А] 

 УДК 349.41(477) 

369. Мягкоход Ю. В. Способи захисту земельних прав за законодавством 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Мягкоход Юрій 

Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5338 А] 

 УДК 349.412(477) 

35 Державне адміністративне управління. Уряд.  

Військова справа 

На ступінь кандидата 

370. Бондаренко Є. М. Розвиток організаційної культури державної служби: 

соціальний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 



   

 
60 

[спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Бондаренко Євген Михайлович ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпро-

петровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-5555 А] 

 УДК 35.088:005.73 

371. Єрмоленко-Князєва Л. С. Дисциплінарна відповідальність державних 

службовців в Україні: проблеми адміністративної теорії та практики : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Єрмоленко-Князєва Лілія Станіславівна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 

— [2014-5627 А] 

 УДК 35.086(477) 

372. Книш П. В. Теоретичні засади формування системи управлінських 

технологій в державному управлінні України  : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. 

упр." / Книш Павло Васильович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. 

— Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2014-5236 А] 

 УДК 35.071.55(477) 

373. Кулеба О. В. Формування та розвиток іміджевої політики держави : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Кулеба Олексій Володимирович ; Акад. муніцип. упр. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5276 А] 

 УДК 35.078(477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

374. Гіндес О. Г. Формування механізмів державного управління природоко-

ристуванням на засадах сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-

ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гіндес Олена 

Григорівна ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—33 (47 назв). — 100 пр. — [2014-4877 А] 

 УДК 351.777 

375. Дєгтяр О. А. Формування і функціонування механізмів державного 

регулювання розвитку соціальної сфери в умовах сучасних викликів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Дєгтяр Олег Андрійович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2014-5615 А] 

 УДК 351.84 

376. Кашуба Я. М. Теоретико-методологічні засади формування стратегії 

розвитку підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кашуба Ярослав 

Миколайович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т, [Ін-т регіон. 

дослідж. НАН України]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(45 назв). — 100 пр. — [2014-4926 А] 

 УДК 351.82:334](477) 

377. Парубчак І. О. Реалізація соціалізаційної функції держави як чинник 

демократичного державотворення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Парубчак Іван 

Орестович ; Акад. муніцип. упр., [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. 

— Київ, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37. — 130 пр. — [2014-5359 А] 

 УДК 351.84:342](477) 

На ступінь кандидата 

378. Ашикова Е. І. Механізми реалізації державної екологічної політики на 

регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ашикова Евеліна Ібрагимівна ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-5098 А] 

 УДК 353.777:502 

379. Вайсман Е. Я. Формування механізмів державного управління розвитком 

інвестиційного потенціалу регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Вайсман Едуард 

Якович ; Донец. держ. ун-т упр., [Акад. муніцип. упр.]. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5130 А] 

 УДК 351.82:330.322](477) 

380. Власенко О. С. Механізми державного управління формуванням та 

розвитком національної інноваційної системи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Власенко 

Олександра Степанівна ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—19. — 100 пр. — [2014-5137 А] 

 УДК 351.82:330.341.1(477) 

381. Волобуєва Г. Д. Удосконалення механізмів державного управління 

соціальним розвитком в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Волобуєва Ганна Дмитрівна ; 

Донец. держ. ун-т упр., [Акад. муніцип. упр.]. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5142 А] 

 УДК 351.84(477) 

382. Габа М. І. Державне регулювання сільським зеленим туризмом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 

нац. госп-вом" / Габа Мирослава Ігорівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.", [Нац. ун-т харч. 

технологій]. — Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—16 (37 назв). — 

135 пр. — [2014-5148 А] 

 УДК 351.82:338.48-44(1-22) 

383. Гончаревська А. Г. Державне регулювання у сфері телебачення і 

радіомовлення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гончаревська Алла Геннадіївна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5158 А] 

 УДК 351.817:654.19(477) 

384. Горбатюк В. І. Механізми надання адміністративних послуг у сфері 

управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Горбатюк Вікторія 

Ігорівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4880 А] 

 УДК 351.72 
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385. Кернична А. Є. Механізми державного управління екологічною 

складовою в інноваційному розвитку регіону : (на прикладі Івано-Франків. обл.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Кернична Анжеліка Євгенівна ; Івано-Франків. нац. техн. 

ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-5228 А] 

 УДК 351.77(477.86) 

386. Клименко А. В. Розвиток механізмів реалізації державної житлово-

комунальної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Клименко Андрій Валерійо-

вич ; Донец. держ. ун-т упр., [Акад. муніцип. упр.]. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5233 А] 

 УДК 351.84:332.8](477) 

387. Крамар С. І. Система органів самоврядування та судочинства у місті 

Кам'янець на Поділлі XV—XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Крамар Сергій Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т 

"Остроз. акад."]. — Львів, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. 

— [2014-5264 А] 

 УДК 352+347.9](477.43-21)"14/17" 

388. Лисенко В. І. Адміністративно-правове регулювання співпраці із закор-

донними українцями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лисенко 

Вікторія Іванівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5718 А] 

 УДК 354.11(477) 

389. Мандзюк О. А. Правовий режим податкової інформації в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Мандзюк Олег Андрійович ; Держ. 

ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2014. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-4748 А] 

 УДК 351.713(477) 

390. Марина А. С. Фінансова безпека країни в умовах фінансової інтеграції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Марина Анна Сергіївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5312 А] 

 УДК 351.863 

391. Матчук С. В. Адміністративно-правова охорона лісових ресурсів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Матчук Світлана Василівна ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4815 А] 

 УДК 351.744 

392. Месюк М. П. Механізми регулювання взаємодії інститутів влади і 

громадянського суспільства: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 
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упр." / Месюк Михайло Петрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-5325 А] 

 УДК 351:323.2 

393. Міокова Н. В. Організаційно-правові механізми розвитку партнерства з 

міжнародними фінансовими організаціями у сфері інвестиційного розвитку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Міокова Наталія Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-4982 А] 

 УДК 351.82:339.7.012 

394. Непоп Л. В. Візова політика Європейського Союзу як засіб розвитку 

громадянського суспільства в країнах-аплікантах : (на прикладі України) : автореф. 

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

процеси" / Непоп Любов Василівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. 

ім. І. Ф. Кураса. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — 

[2014-5761 А] 

 УДК 351.756(4) 

395. Онофрійчук В. П. Забезпечення фінансової безпеки в сфері державних 

фінансів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Онофрійчук Віталій Петрович ; ВНЗ "Ун-т 

економіки та права "Крок". — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(13 назв) та в тексті. — 110 пр. — [2014-5776 А] 

 УДК 351.863(477) 

396. Пінчук А. П. Формування ефективних механізмів державного регулю-

вання фінансових послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Пінчук Андрій 

Павлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5008 А] 

 УДК 351.822(477) 

397. Попович В. В. Концептуальні засади державної муніципальної 

політики в Україні у контексті європейської інтеграції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.  : [спец.] 25.00.01 "Теорія та 

історія держ. упр." / Попович Володимир Васильович ; Івано-Франків. нац. техн. 

ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-5377 А] 

 УДК 352:339.924](477) 

398. Сагайдак С. С. Механізми державного регулювання ресоціалізації 

засуджених неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сагайдак Світлана 

Сергіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 

держ. упр. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2014-5027 А] 

 УДК 351:343.915 

399. Червінський А. І. Пам'яткоохоронний рух на Прикарпатті (90-ті роки ХХ 

— початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
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26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / Червінський Андрій Іванович ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Луцьк, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2014-5465 А] 

 УДК 351.853:904(477.86)"1991/2012" 

400. Щур Н. О. Вплив зовнішніх чинників на соціальну політику в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 

"Теорія та історія держ. упр." / Щур Наталія Олегівна ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2014-5509 А] 

 УДК 351.84(477):327 

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні  

науки. Оборона. Збройні сили 

355/359(477) Збройні сили України 

На ступінь кандидата 

401. Воробйов Г. П. Створення та розвиток Сухопутних військ Збройних Сил 

України (1991—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Воробйов Геннадій Петрович ; М-во оборони 

України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. — Київ, 2014. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4871 А] 

 УДК 355.351(477)"1991/2005" 

36 Забезпечення духовних і матеріальних  

життєвих потреб 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

402. Пушко Р. О. Міжнародний страховий захист аграрних підприємств за 

умов членства України в СОТ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пушко Руслан 

Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2014-5491 А] 

 УДК 368:338.43]:339.5](477:100) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

403. Камишин В. В. Теоретико-методологічні основи системно-інформаційної 

кваліметрії в управлінні навчально-виховним процесом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / 

Камишин Володимир Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т 

менеджменту освіти", [Ін-т обдар. дитини НАПН України]. — Київ, 2014. — 39 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (58 назв). — 100 пр. — [2014-5653 А] 

 УДК 37.091.26 
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404. Панасенко Е. А. Експеримент у науково-педагогічних дослідженнях в 

Україні (1943—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Панасенко Елліна 

Анатоліївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. 

— 44 с. — Бібліогр.: с. 36—42 (48 назв). — 150 пр. — [2014-5791 А] 

 УДК 37.012(477)"1943/1991" 

405. Радул О. С. Виховання дітей в процесі життєдіяльності давніх східних 

слов'ян VI—XIII століття : (у пам'ятках і текстах) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Радул Ольга Сергіївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Кіровоград. держ. 

пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 44 с. — 

Бібліогр.: с. 36—40 (49 назв). — 100 пр. — [2014-5015 А] 

 УДК 37.013(477)"05/12" 

406. Харченко Т. Г. Теорія і практика гуманізації сучасної педагогічної освіти 

у Франції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Харченко Тетяна Гадульзянівна ; Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 32—36 (49 назв). — 100 пр. — [2014-5456 А] 

 УДК 37.013.2(44) 

407. Цибулько Л. Г. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, в умовах регіонального 

освітньо-виховного простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Цибулько Людмила Григорівна ; Держ. 

закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 44 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 37—42 (41 назва). — 100 пр. — [2014-5462 А] 

 УДК 37.013.42:37.018.32 

На ступінь кандидата 

408. Кришко А. Ю. Вплив ідей Вільгельма фон Гумбольдта (1767—1835) на 

вітчизняну мовну освіту ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Кришко Анна Юріївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — 

Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-4947 А] 

 УДК 37.01:81]"18/19" 

409. Левдер А. І. Науково-педагогічна діяльність Івана Петровича Крип'я-

кевича (1886—1967 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Левдер Андрій Іванович ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [ПВНЗ "Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т 

ім. акад. С. Дем'янчука"]. — Житомир, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 130 пр. — [2014-4960 А] 

 УДК 37.013(477)"1886/1967" 

410. Мельникова О. М. Науково-просвітницька та управлінська діяльність 

В. Н. Каразіна (1773—1842 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Мельникова Ольга 

Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2014. 

— 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-4975 А] 

 УДК 37.014(477)"17/18"(092) 
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411. Мільчевська Г. С. Особистісна самореалізація старшого підлітка в 

умовах дитячого закладу оздоровлення та відпочинку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Мільчевська Ганна 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-5330 А] 

 УДК 37.015.311-053.6:379.8 

412. Найда В. Ю. Розвиток музичної освіти на Поділлі (кінець ХІХ — початок 

ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Найда Віра Юріївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (32 назви). — 120 пр. — [2014-4989 А] 

 УДК 37.014:78](477.43/.44)"18/19"(09) 

413. Токменко О. П. Гендерний підхід у системі освіти США : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Токменко Олена Павлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5056 А] 

 УДК 37.012:316.342.2](73) 

414. Ушкварок О. В. Соціальна робота правоохоронних органів з учнівською 

молоддю в Сполучених Штатах Америки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Ушкварок Олена Володи-

мирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Харків. нац. ун-т 

внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5062 А] 

 УДК 37.013.42:351.741](73) 

37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь кандидата 

415. Кравець І. Л. Альтернативна освіта в Польщі в кінці ХХ — на початку 

ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кравець Ірина Леонідівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5261 А] 

 УДК 37.091.3(438)"199/201" 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

416. Сіданіч І. Л. Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі 

(ХХ — перша чверть ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Сіданіч Ірина 

Леонідівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Держ. ВНЗ "Ун-т 

менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2014. — 44 с. — 

Бібліогр.: с. 35—40 (62 назви). — 100 пр. — [2014-5039 А] 

 УДК 373.015.31(477)"19/20" 

На ступінь кандидата 

417. Дмитрієва О. В. Формування здорового способу життя учнів середньої 

школи в Сполучених Штатах Америки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Дмитрієва 
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Олеся Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [ДВНЗ 

"Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-4890 А] 

 УДК 373.015.31:613](73) 

418. Ємельова А. П. Розвиток трудового навчання в народних школах 

Катеринославської губернії (кінець ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Ємельова Анна Петрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка", [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Луганськ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4902 А] 

 УДК 373.016:62](477)"189/191" 

419. Трохимчук І. М. Формування екологічної вихованості учнів основної 

школи у процесі дослідницької діяльності з екології у загальноосвітніх навчальних 

закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Трохимчук Ірина Михайлівна ; Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2014-5060 А] 

 УДК 373.015.31:001.891:502 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

420. Амет-Уста З. Р. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних 

національностей у дітей старшого дошкільного віку в поліетнічному середовищі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / Амет-Уста Зарема Ремзіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН 

України. — Київ, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-5087 А] 

 УДК 373.2.035:316.647.5 

421. Ватаманюк Г. П. Формування комунікативних умінь старших до-

шкільників у процесі музично-ігрової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Ватаманюк Галина 

Петрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Кам'я-

нець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Одеса, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (30 назв). — 100 пр. — [2014-5567 А] 

 УДК 373.2.015.31:316.77]:78 

422. Вертугіна В. М. Педагогічні умови підготовки дітей старшого до-

шкільного віку із зоровим відхиленням до навчання у школі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / 

Вертугіна Валентина Миколаївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського", [Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 

Одеса, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 

100 пр. — [2014-5569 А] 

 УДК 373.2-056.262 

373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

423. Кикилик А. М. Українська мова як навчальний предмет в історії розвитку 

початкової школи в Україні (1917—1941 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Кикилик Аліна Миколаївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Кам'янець-Поділ. нац. 

ун-т ім. Івана Огієнка]. — Хмельницький, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-5229 А] 

 УДК 373.3.016:811.161.2](477)"1917/1941" 

424. Нікітіна О. О. Проблема формування навчальної діяльності школярів у 

процесі модернізації початкової освіти України (70-ті роки ХХ — поч. ХХІ сто-

ліття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Нікітіна Олена Олександрівна ; Кіровоград. держ. 

пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2014-5767 А] 

 УДК 373.3.012(477)"19/20" 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

425. Омельчук С. А. Методика навчання морфології української мови в 

основній школі на засадах дослідницького підходу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Омельчук 

Сергій Аркадійович ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2014. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—41 (79 назв). — 100 пр. — [2014-4997 А] 

 УДК 373.5.016:811.161.2'366 

На ступінь кандидата 

426. Ващук О. В. Формування готовності вчителів природничих дисциплін до 

розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах інтегративного 

підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Ващук Олена Василівна ; Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка. — Житомир, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(26 назв). — 100 пр. — [2014-5132 А] 

 УДК 373.5.091.212.3 

427. Меркулова С. І. Управління процесом педагогічної орієнтації старшо-

класників загальноосвітніх навчальних закладів із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Меркулова Світлана Іванівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4976 А] 

 УДК 373.5.091.2:331.548]:004 

428. Остапенко О. І. Виховання у старших підлітків інтересу до занять 

фізичною культурою в загальноосвітній школі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Остапенко 

Олександр Іванович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. — Київ, 2014. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5356 А] 

 УДК 373.5.091.53:796 

429. Павленко І. С. Формування загальнокультурної компетентності учнів 

старшої школи у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 
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Павленко Ірина Сергіївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка]. — Тернопіль, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5783 А] УДК 373.5.02:7/9 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша  

освіта. Самоосвіта 

На ступінь доктора 

430. Калашник Н. С. Самоосвіта державних службовців в Україні в умовах 

суспільних змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Калашник Надія Сергіївна ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. — Київ, 2014. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(49 назв). — 100 пр. — [2014-5220 А] 

 УДК 374:35.08](477) 

На ступінь кандидата 

431. Богута В. М. Формування хореографічних творчих здібностей дітей 

молодшого шкільного віку у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Богута Валентина Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН 

України, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2014. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5120 А] 

 УДК 374.015.31:793.3 

432. Маринич В. Л. Інноваційні підходи в організаційному забезпеченні 

фізкультурно-оздоровчої роботи у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 

"Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Маринич Вікторія 

Леонідівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2014-4749 А] 

 УДК 374:796.034.2 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих  

груп осіб. Спеціальні школи 

На ступінь доктора 

433. Єфименко М. М. Основи корекційно спрямованого фізичного виховання 

дітей з порушеннями опорно-рухового апарату : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Єфименко Микола 

Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 40, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 32—38 (73 назви). — 100 пр. — [2014-4905 А] 

 УДК 376-056.29:796.011.3 

На ступінь кандидата 

434. Зелінська-Любченко К. О. Розвиток комунікативних умінь дітей молод-

шого шкільного віку з інтелектуальними вадами засобами арттерапії : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / 

Зелінська-Любченко Катерина Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5639 А] 

 УДК 376-056.36 
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435. Климко Н. О. Розвиток теорії та історії сурдопедагогіки у науковій 

спадщині Миколи Дмитровича Ярмаченка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Климко Наталія Олексіївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2014-5666 А] 

 УДК 376-056.263(092) 

436. Константинів О. В. Розвиток змісту і форм професійного трудового 

навчання розумово відсталих учнів в Україні (друга половина ХХ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. 

педагогіка" / Константинів Оксана Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5681 А] 

 УДК 376-056.36:62 

437. Лісова Л. І. Корекція навчальної діяльності молодших школярів з 

тяжкими порушеннями мовлення у процесі розв'язування арифметичних задач : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. 

педагогіка" / Лісова Людмила Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4964 А] 

 УДК 376.3-056.264:51 

438. Ферт О. Г. Педагогічні засади діяльності громадських організацій у сфері 

формування інклюзивної освітньої політики в Україні і Канаді : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Ферт Ольга Григорівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. 

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

(18 назв). — 100 пр. — [2014-5449 А] 

 УДК 376:061.2](477+71) 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне  

навчання 

На ступінь доктора 

439. Ковальчук В. І. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної 

майстерності майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних 

закладів у післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ковальчук Василь Іванович ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(52 назви). — 150 пр. — [2014-5240 А] 

 УДК 377.3.046 

На ступінь кандидата 

440. Каплун І. В. Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців 

інженерно-технічного профілю у технічних коледжах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Каплун Ірина Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 

Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-5486 А] 

 УДК 377.36:62 
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441. Коваленко О. О. Формування самостійності молодшого медичного 

персоналу в процесі фахової підготовки у медичних коледжах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Коваленко Олена Олегівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

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

[2014-4931 А] 

 УДК 377.36:61-051 

442. Мартенчук М. Д. Формування професійно-творчої компетентності 

майбутніх фахівців ювелірної справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мартенчук Марина 

Дмитрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 

Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. 

— [2014-5730 А] 

 УДК 377.091:739.2 

443. Стех Є. О. Патріотичне виховання учнівської молоді в професійно-

технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Стех Євгенія Олександрівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(24 назви). — 100 пр. — [2014-5431 А] 

 УДК 377.035 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка  

наукових кадрів 

На ступінь доктора 

444. Гусак Л. Є. Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх учителів 

до асоціативного навчання іноземних мов учнів початкової школи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гусак Людмила Євгенівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (40 назв). — 100 пр. — [2014-4885 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3:81'243 

445. Іванова Л. І. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані 

здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Іванова Любов Іванівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (42 назви). 

— 100 пр. — [2014-4915 А] 

 УДК 378.011.3-051:796 

446. Ковтонюк М. М. Теоретичні і методичні засади фундаменталізації 

загальнопрофесійної підготовки майбутнього учителя математики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Ковтонюк Мар'яна Михайлівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського. — Вінниця, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 

(73 назви). — 120 пр. — [2014-4933 А] 

 УДК 378.011.3-051:51 

447. Куліш С. М. Традиції і новаторство у підготовці науково-педагогічних 

кадрів Харківського університету (1805—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
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Куліш Сергій Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтав. 

нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—38 

(61 назва). — 100 пр. — [2014-5277 А] 

 УДК 378.4.091.12:005.963](477.54-25)"1805/1917" 

448. Петриченко Л. О. Теоретико-методологічні засади управління якістю 

освіти у вищому педагогічному навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / 

Петриченко Лариса Олексіївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", 

[Укр. інж.-пед. акад.]. — Луганськ, 2014. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 

(43 назви). — 100 пр. — [2014-5005 А] 

 УДК 378.014.6:005.6 

449. Самойленко Н. Б. Теоретичні та методичні засади формування між-

культурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю у вищих 

педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Самойленко Наталія 

Борисівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (47 назв). — 100 пр. — [2014-5408 А] 

 УДК 378.147.017:37 

450. Скиба Ю. А. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 

екологів до управлінської діяльності в умовах збалансованого розвитку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Скиба Юрій Андрійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 

освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (53 назви). — 100 пр. — [2014-4823 А] 

 УДК 378.147:502/504 

451. Теличко Н. В. Теоретичні і методичні засади формування основ 

педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Теличко Наталія Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського, [Мукачів. держ. ун-т]. — Вінниця, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви). — 100 пр. — [2014-5053 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

452. Федоришин В. І. Теорія та методика фахової підготовки майбутніх 

учителів музики на акмеологічних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Федоришин 

Василь Ілліч ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 36—41 (45 назв). — 100 пр. — [2014-5446 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

На ступінь кандидата 

453. Анад Алі Шахейд. Формування цінностей народної художньої творчості у 

студентів мистецьких спеціальностей університету : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Анад Алі 

Шахейд ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5088 А] 

 УДК 378.015.31:7.011.26 

454. Асанова Ф. Б. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до 

професійної діяльності в умовах полікультурного середовища : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
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освіти" / Асанова Фатма Бекірівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Ко-

цюбинського. — Вінниця, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-5528 А] 

 УДК 378.011.3-051:80 

455. Бадіца М. В. Формування творчих умінь образотворчого характеру у 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Бадіца Марина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-5534 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2 

456. Бай Шаожун. Формування самоконтролю творчої інтерпретаційної 

діяльності майбутнього вчителя музики у процесі вокально-хорового навчання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика муз. навчання" / Бай Шаожун ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — 

[2014-5103 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

457. Балахадзе Л. А. Професійна підготовка фахівців сфери туризму в 

Мексиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Балахадзе Лариса Анатоліївна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5537 А] 

 УДК 378.147:338.48-051](72) 

458. Барицька О. А. Методика формування фахової компетентності майбутніх 

учителів музики засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / 

Барицька Олександра Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5106 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

459. Бачинська О. М. Управління конкурентоспроможністю вищих 

навчальних закладів на засадах формування якості освітніх послуг : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Бачинська Олена Миколаївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, 

Львів. комерц. акад., [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2014. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4849 А] 

 УДК 378.014.54 

460. Безрученков Ю. В. Формування професійної культури майбутніх 

фахівців сфери ресторанного господарства у вищому навчальному закладі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Безрученков Юрій Володимирович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-4851 А] 

 УДК 378.147:640.43 

461. Бирко Н. М. Підготовка майбутніх учителів до формування толерантності 

учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бирко Надія Михайлівна ; 
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Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Хмельниц. гуманітар.-пед. акад.]. — 

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

[2014-5115 А] УДК 378.011.3-051:373.2:316.647.5 

462. Борзенко О. П. Організація дистанційного навчання студентської молоді 

в Канаді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Борзенко Олександра Павлівна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-5557 А] 

 УДК 378.147.018.43(71) 

463. Британ Ю. В. Формування професійно орієнтованої читацької 

компетенції у майбутніх викладачів англійської мови засобами Інтернет-ресурсів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання: герман. мови" / Британ Юлія Володимирівна ; Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2014-4862 А] 

 УДК 378.147:811.111:004.738.5 

464. Воробйова Т. В. Формування професійно значущих якостей майбутніх 

лікарів засобами проектних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Воробйова Тетяна 

Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4873 А] 

 УДК 378.147:61-051 

465. Гальченко Л. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гальченко Лія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 

освіти, [Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-4727 А] 

 УДК 378.011.3-051:796.1 

466. Гейко Ю. В. Формування готовності майбутніх викладачів іноземних мов 

до здійснення дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гейко Юлія 

Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Ін-т 

вищ. освіти]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2014-5579 А] 

 УДК 378.147.018.43:81'243 

467. Гончаров Д. О. Підготовка майбутніх учителів до виховної роботи в 

процесі організації студентського самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Гончаров 

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

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4878 А] 

 УДК 378.011.3-051 

468. Горіна О. Т. Формування духовної культури студентської молоді у вищих 

навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Горіна Ольга Теофілівна ; 

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

с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-5595 А] 

 УДК 378.015.31:17.022.1 
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469. Дригач Т. Г. Гуманітаризація підготовки майбутніх педагогів фізико-

математичного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Дригач Тетяна Григорівна ; 

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

Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5182 А] 

 УДК 378.011.3-051:[53+51 

470. Дурманенко О. Л. Педагогічні умови моніторингу організації виховної 

роботи у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Дурманенко Оксана 

Леонідівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-4898 А] 

 УДК 378.091.2 

471. Єрмак Ю. І. Професійне самопізнання майбутнього вчителя в процесі 

фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Єрмак Юлія Іванівна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-5625 А] 

 УДК 378.011.3-051 

472. Єфімова О. М. Формування іншомовної комунікативної компетентності 

курсантів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Єфімова 

Ольга Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 23 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 100 пр. — [2014-4907 А] 

 УДК 378.016:81'242:355.23 

473. Єфремова Г. Л. Розвиток професійної адаптивності соціальних педагогів 

у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Єфремова Галина Леонідівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Комун. 

закл. "Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти"]. — Полтава, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5192 А] 

 УДК 378.046-021.68:37.013.42 

474. Жамардій В. О. Формування спеціальних умінь і навичок студентів 

вищих навчальних закладів у процесі занять з пауерліфтингу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Жамардій Валерій Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2014-5630 А] 

 УДК 378.147:796.894 

475. Жуковський Є. І. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Жуковський Євгеній Іванович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

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

[2014-5196 А] 

 УДК 378.011.3-051:796 

476. Задорожна О. В. Методичні засади створення та використання педа-

гогічних програмних засобів у процесі навчання фізики студентів вищих авіаційних 
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навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Задорожна Оксана Володимирівна ; 

Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 130 пр. — [2014-5201 А] 

 УДК 378.147:53 

477. Зелінська С. О. Формування екологічної культури майбутніх інженерів 

гірничого профілю в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Зелінська Сніжана Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2014-5212 А] 

 УДК 378.011.3-057.21:622 

478. Кондратюк А. Л. Формування інтеркультурних комунікативних умінь у 

студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Кондратюк Алла Леонтіївна ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-5678 А] 

 УДК 378.147:81 

479. Крецька Ю. А. Педагогічні умови адаптації майбутніх учителів іноземної 

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

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Крецька Юлія Анатоліївна ; 

Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України 

ім. Богдана Хмельницького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Хмельницький, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2014-5692 А] 

 УДК 378.091.31-051:81'243 

480. Кузьміна Л. В. Методика навчання українського професійного мовлення 

студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Кузьміна Лідія Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2014. — 

24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (35 назв). — 100 пр. — 

[2014-4950 А] 

 УДК 378.147:811.161.2'376.6 

481. Лазарєв О. В. Формування професійної комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Лазарєв Олег Вячеславович ; Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2014-4956 А] 

 УДК 378.147:63 

482. Лебедєва Н. А. Формування ціннісного ставлення студентів вищих 

аграрних навчальних закладів до майбутньої професійної діяльності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Лебедєва Наталія Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

120 пр. — [2014-4959 А] 

 УДК 378.147:63 
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483. Леонова В. І. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної 

діяльності у закладах соціального захисту дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Леонова Вероніка 

Іванівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 

ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2014. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4746 А] 

 УДК 378.011.3-051:37.013.42 

484. Лєсовий В. Ю. Організаційно-педагогічні умови адаптації першо-

курсників до навчання у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Лєсовий Володимир Юрійович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4962 А] 

 УДК 378.091.2:62 

485. Люленко С. О. Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін 

до природоохоронної роботи в загальноосвітній школі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Люленко Світлана Олександрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — 

Умань (Черкас. обл.), 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 

100 пр. — [2014-5299 А] 

 УДК 378.011.3-051:57 

486. Мазур Н. П. Формування готовності майбутніх учителів інформатики до 

моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Мазур Наталія Петрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5303 А] 

 УДК 378.011.3-051:004 

487. Михалюк А. М. Формування виконавської культури майбутніх учителів 

музики засобами українського фортепіанного мистецтва : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / 

Михалюк Алла Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5328 А] 

 УДК 378.016:780.616.432.071(477) 

488. Науменко У. В. Модернізація системи вищої гуманітарної освіти України 

в контексті європейських інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Науменко Уляна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. 

пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-5759 А] 

 УДК 378.6.09(477) 

489. Нестеренко І. Б. Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в Польщі 

за умов європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Нестеренко Інна 

Борисівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини]. — Суми, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2014-5762 А] 

 УДК 378.013(438) 
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490. Остафійчук Я. Ф. Формування валеологічних компетенцій у студентів 

медичних коледжів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Остафійчук Ярослав Федорович ; Львів. держ. 

ун-т фіз. культури, [Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 

Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-5782 А] 

 УДК 378.147:796.011.3 

491. Павинська Н. А. Діяльність інспекції зі студентських справ в універси-

тетах України (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Павинська Наталія Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-5000 А] 

 УДК 378.014.61(477)"18/19" 

492. Парфенюк Т. Ю. Розвиток вищої освіти в Австралії в умовах ринково 

орієнтованих реформ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Парфенюк Тетяна Юріївна ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4820 А] 

 УДК 378.014.54(94) 

493. Пащенко І. М. Формування національного світогляду майбутніх учителів 

музики засобами фольклорно-етнографічного мистецтва : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Пащенко Інна Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Бердян. 

держ. пед. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2014-5362 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

494. Пизіна Є. В. Формування професійних компетенцій майбутніх пере-

кладачів технічної літератури із застосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Пизіна Євгенія Володимирівна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-5369 А] 

 УДК 378.147:004:81'25 

495. Підлипняк І. Ю. Підготовка майбутніх вихователів до формування 

математичної компетенції дошкільників у різновікових групах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Підлипняк Ірина Юріївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — 

Умань (Черкас. обл.), 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-5007 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2 

496. Придатко О. В. Моделі та методи управління програмою освітніх 

проектів підготовки рятувальників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Придатко Олександр 

Володимирович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т 

безпеки життєдіяльності. — Львів, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2014-5381 А] 

 УДК 378.091.214:614.8-051 
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497. Решетник С. М. Професійна підготовка майбутніх офіцерів до службової 

діяльності у внутрішніх військах МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Решетник 

Сергій Миколайович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-4781 А] 

 УДК 378.147:351.743](477) 

498. Сейдаметова З. Н. Формування інформаційної компетентності майбутніх 

інженерів-педагогів швейного профілю засобами мультимедійних технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Сейдаметова Зарема Нуріївна ; Респ. ВНЗ "Крим. інж.-пед. 

ун-т". — Сімферополь, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2014-5034 А] 

 УДК 378.147:004:687 

499. Семенченко Т. О. Професійна підготовка майбутніх учителів-філологів в 

університетах Австралії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Семенченко Тамара Олек-

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

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5413 А] 

 УДК 378.147:80](94) 

500. Синюк Н. В. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до 

профілактики адиктивної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Синюк Наталія Вікторівна ; Держ. прикордон. служба 

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

[Хмельниц. нац. ун-т]. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (22 назви). — 120 пр. — [2014-5419 А] 

 УДК 378.147:37.013.42 

501. Соколовський В. В. Педагогічні умови формування емоційно-вольової 

культури майбутніх офіцерів системи МВС України у процесі професійної 

підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Соколовський Володимир Васильович ; Харків. 

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

с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4793 А] 

 УДК 378.147:355.34](477) 

502. Третьякова Т. М. Процес гуманізації як основа реформування системи 

вищої освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Третьякова Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-4800 А] 

 УДК 378.014(477) 

503. Хама Саїд Кардокхі Дара. Формування професійної компетентності 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення фахових 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Хама Саїд Кардокхі Дара ; Держ. 
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закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-5453 А] 

 УДК 378.011.3-051:74 

504. Чепелюк А. В. Формування психолого-педагогічної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури у вищому навчальному закладі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Чепелюк Анна Вікторівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. 

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

держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 120 пр. — [2014-5464 А] 

 УДК 378.011.3-051:796 

505. Шевченко О. А. Професійний розвиток молодого вчителя в системі 

післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шевченко Оксана 

Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т, [Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" 

Херсон. обл. ради]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 150 пр. — [2014-5474 А] 

 УДК 378.046-021.68 

506. Шурин О. І. Формування емпатійної культури майбутніх учителів 

початкових класів у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шурин Олена 

Іванівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — 

Житомир, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-5505 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

507. Щур Н. М. Підготовка вчителя біології в умовах неперервної педагогічної 

освіти у США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Щур Наталія Миколаївна ; Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-4756 А] 

 УДК 378.011.3-051:57](73) 

508. Юр'єва О. Ю. Гендерна освіта бакалаврів гуманітарних спеціальностей у 

вищих навчальних закладах Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Юр'єва Оксана 

Юріївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — 

Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-5510 А] 

 УДК 378.22:316.346.2](71) 

509. Яценко В. В. Проблема підготовки кадрів для дошкільної освіти в історії 

вітчизняної педагогічної думки (початок ХХ століття — 1941 р.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Яценко Вікторія Володимирівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., 

[Укр. інж.-пед. акад.]. — Хмельницький, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-4760 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2](477)"19" 
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39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

На ступінь кандидата 

510. Гончар Г. В. Науково-організаційна діяльність К. Г. Гуслистого та його 

внесок у розвиток української етнографії (30—70 рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Гончар Галина 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2014-5157 А] 

 УДК 39(477)"1930/1970"(092) 

391/395 Народний одяг. Звичаї, традиції.  

Життя народу 

На ступінь кандидата 

511. Красько Н. С. Поховально-поминальна обрядовість болгар України: 

територіальні та субетнічні варіанти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Красько Наталя Сергіївна ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства [та ін.]. — Львів, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5265 А] 

 УДК 393.9(=163.2)(477) 

398 Фольклор у вузькому значенні 

На ступінь доктора 

512. Пилипчук С. М. Фольклористичні концепції Івана Франка: методологія, 

генологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.07 

"Фольклористика" / Пилипчук Святослав Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 36—38 (29 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5801 А] 

 УДК 398.2(=161.2):821.161.2(092) 

На ступінь кандидата 

513. Бриняк О. М. Хрестинні пісні в системі родинно-обрядового фольклору 

українців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.07 "Фольклористика" / Бриняк Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Ін-т народознавства НАН України]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-4861 А] 

 УДК 398.83(=161.2) 

514. Мицик С. В. Святкова культура Миколаївщини кінця ХІХ — початку 

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

"Теорія та історія культури" / Мицик Сергій Васильович ; М-во культури України, 

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

с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5749 А] 

 УДК 398.332(477.73)"18/19" 

515. Ніколаєва А. В. Апотропеї та нормативи у повсякденному житті українців 

Полісся (кінець ХІХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Ніколаєва Анна Володимирівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4818 А] 

 УДК 398.3(477.41/.42)(=161.2) 
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5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 

516. Василенко С. Л. Забезпечення екологічної безпеки систем водопоста-

чання міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.01 

"Екол. безпека" / Василенко Сергій Леонідович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 

[Комун. підприємство "Харківводоканал" М-ва регіон. розвитку, буд-ва та житл.-

комун. госп-ва України]. — Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(68 назв). — 100 пр. — [2014-5566 А] 

 УДК 502.51:628.1 

На ступінь кандидата 

517. Бурлака М. Д. Оцінка ризиків втрати зникаючих видів судинних рослин 

Європейської широколистянолісової зони України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Бурлака Марина Дмитрівна ; 

М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та 

упр., [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5563 А] 

 УДК 502.211:582](477) 

518. Вайганг Г. О. Комплексна оцінка та прогнозування забруднення при-

дорожнього середовища транспортними потоками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Вайганг Ганна 

Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. трансп. ун-т]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4865 А] 

 УДК 504.5:629.331 

519. Гайворонська І. В. Забезпечення екологічної безпеки при використанні 

металургійних шлаків в сорбційних технологіях очистки вод : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Гайво-

ронська Інна Валерієвна ; Сум. держ. ун-т, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — 

Суми, 2014. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—24 (40 назв). — 100 пр. — 

[2014-5162 А] 

 УДК 504.5:669.015.8:628.16 

520. Крихівський М. В. Прогнозування показників екологічної безпеки міст за 

результатами моніторингу навколишнього середовища : (на прикладі Івано-

Франківська) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Крихівський Михайло Васильович ; Івано-Франків. 

нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4809 A] 

 УДК 504.1(477.86-25) 

521. Круглова Н. О. Утилізація шламів виробництва титанооксидних 

пігментів як засіб зниження техногенного навантаження на довкілля : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Круглова Наталія Олександрівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5268 А] 

 УДК 502.174:661.882 
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522. Крута Н. С. Еколого-географічний стан річково-басейнової системи Лугу 

(доплив Дністра): оцінювання, моніторинг, оптимізація : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструкт. географія і раціон. 

використання природ. ресурсів" / Крута Наталія Сергіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України]. — Львів, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 130 пр. — [2014-4810 А] 

 УДК 502.51(282.247.314) 

523. Максимова Н. М. Вплив відвалів гірничорудної промисловості на 

екологічну безпеку прилеглих територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Максимова Наталія Миколаївна ; 

Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Дніпро-

петровськ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-4776 А] 

 УДК 504.5:622.69 

524. Нікітченко Ю. С. Екологічно безпечна ресурсозберігаюча переробка 

відпрацьованих шин транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Нікітченко Юлія Станіславівна ; 

Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4992 А] 

 УДК 502.174.1:629.3.027.5 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

525. Касянюк М. В. Квазіфробеніусові кільця : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Касянюк 

Марина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 17 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5661 А] 

 УДК 512.552.2 

526. Семко М. М. Транзитивність нормальності в групах та пов'язані з нею 

типи підгруп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Семко Микола Миколайович ; Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Нац. ун-т держ. податк. служби 

України]. — Івано-Франківськ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5492 А] 

 УДК 512.544 

514 Геометрія  

На ступінь кандидата 

527. Захарова Т. М. Конструювання плоских і просторових кривих у функції 

натурального параметра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Захарова Тетяна Миколаївна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (27 назв). — 

100 пр. — [2014-5206 А] 

 УДК 514.18 
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528. Кліщук Б. А. Геометричні властивості узагальнено опуклих множин в 

евклідових просторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Кліщук Богдан Анатолійович ; НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв) та в підрядк. 

прим. — 120 пр. — [2014-5667 А] 

 УДК 514.172:512.646.33 

529. Пилипака О. А. Конструювання відсіків гвинтових і поверхонь обертання 

із заданими межами зміни середньої кривини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / 

Пилипака Олександр Андрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5371 А] 

 УДК 514.18 

530. Попова А. М. Геометричне моделювання робочого профілю радіальної 

лопатки машини для транспортування ґрунту метанням : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / 

Попова Анжела Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т цивіл. 

захисту України, Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій]. — Київ, 2014. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 140 пр. — [2014-5375 А] 

 УДК 514.18 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

531. Холькін О. М. Питання спектрального аналізу самоспряжених та 

несамоспряжених диференціальних операторів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Холькін Олександр 

Михайлович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, [ДВНЗ 

"Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Харків, 2014. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 27—30 (31 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5460 А] 

 УДК 517.984.5 

На ступінь кандидата 

532. Гембара Н. О. Математичне моделювання теплопровідності пластин і 

оболонок з багатошаровими покриттями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 

Гембара Наталія Олександрівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Укр. 

акад. друкарства]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). 

— 120 пр. — [2014-4876 А] 

 УДК 517.958:536.12:620.198 

533. Горбань Ю. С. Існування та властивості розв'язків вироджуваних 

анізотропних еліптичних рівнянь і варіаційних нерівностей з L
1
-даними : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. 

рівняння" / Горбань Юлія Сергіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т приклад. 

математики і механіки НАН України]. — Львів, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4879 А] 

 УДК 517.9 

534. Дадаян З. Ю. Функція Піллаї та її узагальнення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Дадаян 
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Захар Юрійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5611 А] 

 УДК 517 

535. Дерев'янко Н. В. Поперечники класів періодичних функцій багатьох 

змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Дерев'янко Надія Володимирівна ; НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2014-5614 А] 

 УДК 517.5 

536. Козлова І. І. Метод рядів Фур'є для субгармонійних у півплощині 

функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Козлова Ірина Іванівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника", [Сум. держ. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5672 А] 

 УДК 517.518.45 

537. Макарічев В. О. Застосування атомарних функцій у теорії узагальнених 

рядів Тейлора, теорії наближень і теорії вейвлетів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Макарічев Віктор 

Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. аерокосм. ун-т 

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

с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5305 А] 

 УДК 517.5 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

538. Косенкова Т. І. Марковська апроксимація та граничні теореми для 

процесів типу Леві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Косенкова Тетяна Ігорівна ; 

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

(11 назв). — 100 пр. — [2014-5685 А] 

 УДК 519.21 

539. Мороз А. Г. Задача оптимальної зупинки у моделі Леві : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.05 "Теорія ймовірностей і 

мат. статистика" / Мороз Анна Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5754 А] 

 УДК 519.21 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження  

операцій 

На ступінь доктора 

540. Атаманюк І. П. Математичні моделі процесів в об'єктах з випадково 

змінними умовами функціонування та методи прогнозування їх стану : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Атаманюк Ігор Петрович ; Нац. металург. акад. України, 

[Миколаїв. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—40 (60 назв). — 1 25 пр. — 

[2014-5097 А] 

 УДК 519.876.5 
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На ступінь кандидата 

541. Загреба М. М. Моделювання діагностики кризових процесів в динаміці 

фінансового стану підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Загреба Максим Михайлович ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, 

[Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5200 А] 

 УДК 519.862:005.334 

542. Іщенко С. В. Моделювання ринку землі сільськогосподарського при-

значення та його впливу на економічну динаміку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 

економіці" / Іщенко Святослав Володимирович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Хмельницький, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-4917 А] 

 УДК 519.866:332.7 

543. Мічута О. Р. Математичне моделювання фільтраційної консолідації 

ґрунтів з урахуванням впливу хімічної суфозії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 

Мічута Ольга Романівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Нац. ун-т вод. 

госп-ва та природокористування]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-5331 А] 

 УДК 519.87:631.431 

544. Ящук Ю. О. Комп'ютерне моделювання задач теорії пружності на основі 

нової h-адаптивної схеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Ящук Юрій 

Олександрович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики 

ім. Я. С. Підстригача, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2014-5520 А] 

 УДК 519.876.5 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження.  

Геодезія 

524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь доктора 

545. Жиляєв Б. Ю. Швидка маломасштабна змінність зір : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, 

радіоастрономія" / Жиляєв Борис Юхимович ; НАН України, Голов. астрон. 

обсерваторія. — Київ, 2014. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (69 назв). — 100 пр. 

— [2014-5193 А] 

 УДК 524.33 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь кандидата 

546. Філін Д. В. Локалізовані динамічні топологічні солітони у двовимірних 

анізотропних магнетиках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
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наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Філін Дмитро Віталійович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22. 

— 50 пр. — [2014-5450 А] 

 УДК 530.182.1:621.38 

532 Загальні питання механіки рідин. Механіка  

рідин (гідромеханіка) 

На ступінь доктора 

547. Ледней М. Ф. Орієнтаційна нестійкість та впорядкування у зовнішніх 

полях обмежених рідких кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Ледней Михайло Федорович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 

100 пр. — [2014-5283 А] 

 УДК 532.783 

На ступінь кандидата 

548. Лимар А. Ю. Особливості дискретно-імпульсного введення енергії при 

диспергуванні крохмалевмісної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 

Лимар Анна Юріївна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2014. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5286 А] 

 УДК 532.528 

534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь кандидата 

549. Калінюк І. В. Сейсмоакустичні поля у горизонтально-шаруватих 

хвилеводах мілкого моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.06 "Акустика" / Калінюк Ігор Вікторович ; НАН України, Ін-т 

гідромеханіки, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2014. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4919 А] 

 УДК 534.231 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 

550. Ангельський П. О. Фазова структура об'єктних полів оптично анізо-

тропних полікристалічних мереж біологічних тканин і рідин : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / 

Ангельський Павло Олегович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-5523 А] 

 УДК 535.361 

551. Наплеков Д. М. Процеси відбиття в системах з негладкими границями : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 

"Теорет. фізика" / Наплеков Дмитро Михайлович ; НАН України, Ін-т 

монокристалів. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-5340 А] 

 УДК 535.36:533.15 
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552. Соломічев Р. І. Мікропроцесорна інформаційно-вимірювальна система 

контролю концентрації пилу для аерогазового захисту вугільних шахт : автореф. дис. 

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

компоненти" / Соломічев Роман Ігорович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — 

Красноармійськ (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-5427 А] 

 УДК 535.341:622.23 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь кандидата 

553. Бурова З. А. Теплометричний метод та прилад для визначення тепло-

фізичних властивостей будівельних і теплоізоляційних матеріалів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.04 "Прилади та методи 

вимірювання тепл. величин" / Бурова Зінаїда Андріївна ; НАН України, Ін-т техн. 

теплофізики. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. 

— 100 пр. — [2014-5564 А] 

 УДК 536.2.083 

554. Гончарук С. М. Особливості теплопереносу в адміністративній будівлі з 

конвекторною системою опалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Гончарук 

Світлана Михайлівна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2014. — 27 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—24 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4733 А] 

 УДК 536.24:697.35 

555. Нікуліна А. С. Прогнозування теплофізичних властивостей мультикомпо-

нентних розчинів невизначеного складу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 

Нікуліна Анастасія Станіславівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2014. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2014-5768 А] 

 УДК 536.71:621.564.2 

556. Суходуб І. О. Енергетичні процеси перехресноплинного рекуперативного 

теплоутилізатора систем вентиляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Суходуб 

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

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (22 назви). — 100 пр. — [2014-4797 А] 

 УДК 536.245 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

557. Маслянчук О. Л. Механізми переносу заряду і фотоелектричного 

перетворення в детекторах іонізуючого випромінювання на основі напівізолюючого 

телуриду кадмію та його твердих розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / 

Маслянчук Олена Леонідівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—38. — 100 пр. — [2014-5316 А] 

 УДК 537.311:621.383.52 

558. Пащенко О. В. Дефектність перовськітової структури і магніто-

транспортні властивості нестехіометричних рідкісноземельних манганітів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
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тіла" / Пащенко Олексій Валентинович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т 

ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40. — 

100 пр. — [2014-5363 А] 

 УДК 537.62:548.736 

На ступінь кандидата 

559. Веселовська Г. Б. Зворотнє розсіювання електромагнітних хвиль полі-

дисперсним середовищем несферичних крапель у задачах двочастотного 

дистанційного зондування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Веселовська Ганна Богданівна ; Харків. нац. 

ун-т радіоелектроніки, [Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН 

України]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 

100 пр. — [2014-5570 А] УДК 537.86 

560. Кондович С. В. Вплив магнітопружних властивостей на магнітну 

динаміку нано-механо-магнітних систем з антиферомагнітними прошарками : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 

"Теорет. фізика" / Кондович Світлана Валентинівна ; Ін-т магнетизму НАН України, 

[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 25 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2014-5676 А] 

 УДК 537.634:537.622.5 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь кандидата 

561. Британ В. Б. Вплив домішок атомарного водню на електричні та оптичні 

властивості монокристалів CdTe і Cd1-xZnxTe, вирощених методом сублімації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Британ Віктор Богданович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського", [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2014-5558 А] 

 УДК 538.9 

562. Голентус І. Е. Ковзна рентгенівська дифракція у неоднорідних криста-

лічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Голентус Ілля Едуардович ; НАН України, 

Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2014-5589 А] 

 УДК 538.9 

563. Горда О. М. Анізотропія пружних властивостей та характер хімічного 

зв'язку високо- і низькосиметричних кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Горда Ольга 

Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2014-5161 А] 

 УДК 538.91 

564. Іовчев С. І. Формування текстури та анізотропія властивостей в 

полікристалах заліза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Іовчев Сергій Іванович ; Держ. закл. 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5647 А] 

 УДК 538.91:539.22 
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565. Рубанський В. Ю. Склоподібний стан у твердому гелії при наднизьких 

температурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.09 "Фізика низ. температур" / Рубанський Валентин Юрійович ; НАН України, 

Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2014-4785 А] 

 УДК 538.941 

566. Торяник І. М. Структурний стан і фізико-механічні властивості іонно-

плазмових покриттів AIN-TiB2-TiSi2, (Zr-Ti-Cr-Nb)xN1-x і (Ti-Al-Zr-Nb-Y)xN1-x : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Торяник Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т електрофізики і 

радіац. технологій, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-5058 А] 

 УДК 538.9 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь доктора 

567. Препелиця Г. П. Динаміка нелінійних процесів в атомно-молекулярних 

та лазерних системах і приладах з елементами хаосу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / 

Препелиця Георгій Петрович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. держ. екол. ун-т]. — 

Одеса, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—33 (84 назви). — 100 пр. — 

[2014-5380 А] УДК 539.18 

На ступінь кандидата 

568. Шахман А. М. Спектроскопія піонних атомів та ефекти сильної піон-

нуклонної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій"  / 

Шахман Анастасія Миколаївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. держ. екол. ун-т]. 

— Одеса, 2014. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (22 назви). — 100 пр. 

— [2014-5471 А] 

 УДК 539.18 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь кандидата 

569. Бобильов О. О. Плоскі та осесиметричні контактні задачі термопружності 

з умовами неідеального термомеханічного контакту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Бобильов Олександр Олександрович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 120 пр. — 

[2014-4855 А] 

 УДК 539.3 

570. Гаценко Т. С. Закономірності дифузійних процесів на рухомих межах 

зерен сплавів мідь-титан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Гаценко Тетяна Сергіївна ; НАН України, Ін-т 

металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5578 А] 

 УДК 539.219.3:536.7:669.35 
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571. Ільїна О. С. Модифікування параметрів кристалів PbTe малими 

(до 0.5 ат.%) дозами Eu для елементів електронної техніки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Ільїна Олена Сергіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5217 А] 

 УДК 539.21:546.6 

572. Ільків Б. І. Вплив структурного стану вуглецевих наноматеріалів на їх 

електронну структуру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ільків Богдан Ігорович ; НАН України, Ін-т 

проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-4769 А] 

 УДК 539.3:543.427.3 

573. Калиняк О. І. Нестаціонарне деформування тривимірної пружної матриці 

з контрастними дисковими включеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Калиняк 

Орест Ігорович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики 

ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-5221 А] 

 УДК 539.3 

574. Клюй А. М. Вдосконалення технологій покращення оптичних власти-

востей та структури напівпровідникових і діелектричних плівок для сонячних 

елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 

"Технологія, обладнання та вир-во електрон. техніки" / Клюй Андрій Миколайович ; 

Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Ін-т фізики напівпровідників 

ім. В. Є. Лашкарьова НАН України]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2014. — 22 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2014-4772 А] 

 УДК 539.216 

575. Круц В. О. Вплив співвідношення характеристик неоднорідності та 

розсіювання енергії на коливання регулярних систем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Круц 

Вадим Олексійович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренка. — 

Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5270 А] 

 УДК 539.319:534.1 

576. Максимов В. В. Кінетика та механізми формування високоміцних 

наноструктурних станів в аморфних сплавах на основі алюмінію : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Максимов Віктор Володимирович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т 

ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 

100 пр. — [2014-5306 А] 

 УДК 539.4:669.71 

577. Приходько Р. П. Моделювання процесів повзучості і тривалої міцності 

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

[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Приходько Руслан Павлович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т проблем міцності 

ім. Г. С. Писаренка НАН України]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5813 А] 

 УДК 539.434 
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54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь доктора 

578. Заіченко О. С. Синтез поверхнево-активних олігопероксидів, олігопе-

роксидних металокомплексів для отримання функціональних нано- та мікрокомпо-

зитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія 

високомолекуляр. сполук" / Заіченко Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2014. — 39 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—36. — 100 пр. — [2014-4910 А] 

 УДК 543.632.545.057-126 

На ступінь кандидата 

579. Лавра В. М. Нові аналітичні форми для визначення аніонних поверхнево-

активних речовин спектрофотометричним та потенціометричним методами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. 

хімія" / Лавра Василина Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 

2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5709 А] 

 УДК 543.422.3:543.554.6 

544 Фізична хімія 

На ступінь кандидата 

580. Рябицький О. Б. Вплив асиметрії ціанінових барвників на їх електронні 

та спектральні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Рябицький Олексій Борисович ; НАН України, Ін-т 

органіч. хімії. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-5401 А] 

 УДК 544.97+544.15 

581. Фоманюк С. С. Електрохімічний синтез та електрохромні властивості 

плівок на основі оксидів вольфраму, нікелю та ніобію : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Фоманюк Сергій 

Станіславович ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — 

Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4828 А] 

 УДК 544.6:544.164.032.52 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

582. Абхаірова С. В. Координаційні сполуки лантанідів з 3-метил-1-феніл-4-

формілпіразол-5-оном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Абхаірова Сусана Вєлішаївна ; Держ. ВНЗ "Укр. 

держ. хім.-технол. ун-т" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5521 А] 

 УДК 546.650 

583. Баранець С. О. Синтез, структура і властивості халькогенгалогенідних 

сполук рутенію, родію та осмію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Баранець Святослав Олександрович ; НАН 
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України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4762 А] 

 УДК 546.94/.95+546.12 

584. Березовець В. В. Фазово-структурні характеристики і воденьсорбційні 

властивості нових сплавів на основі магнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Березовець Василь Васильович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України]. — 

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

[2014-5544 А] 

 УДК 546.11 

585. Борисова К. В. Силікати і подвійні силікати рідкоземельних еле-

ментів і натрію зі структурою апатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Борисова Катерина Воло-

димирівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [Донец. нац. ун-т]. 

— Одеса, 2014. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 

110 пр. — [2014-5123 А] 

 УДК 546.284:546.65 

586. Кадикало Е. М. Фазові рівноваги та властивості фаз у системах Ag2Se-

CdSe-Ga 2Se3, Cu2Te-CdTe-In2Te3 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Кадикало Елла Максимівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5651 А] 

 УДК 546.2-3:544.344 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 

587. Вінійчук О. О. Електронні властивості ціанінових барвників у збудже-

ному стані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 

"Органіч. хімія" / Вінійчук Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т органіч. 

хімії. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-5136 А] 

 УДК 547.97.03 

588. Кленіна І. А. Тіол-дисульфідна система і білки крові при пухлинному 

рості та впливі кластерних сполук ренію і платини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кленіна Інна Анатоліївна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара]. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

120 пр. — [2014-5232 А] 

 УДК 547.96:616-006 

589. Любчак К. І. Синтез конденсованих імідазолів на основі каталізованої 

комплексами міді (І) циклізації N-арил/гетероарил амідинів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Любчак 

Костянтин Іванович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — Київ, 2014. — 16, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5298 А] 

 УДК 547.781+547.743 

590. Мілохов Д. С. Синтез функціоналізованих азолів та азинів на основі 

2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Мілохов Демид 

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

— Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2014-5329 А] 

 УДК 547.85+547.78]-047.84 

591. Тарасюк Т. М. Нові функціональні похідні бензотіазепінів та бензо-

ксатієпінів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 

"Органіч. хімія" / Тарасюк Тарас Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-5435 А] 

 УДК 547.89 

548 Кристалографія 

На ступінь доктора 

592. Каніщев В. М. Перехідні процеси спрямованої кристалізації при ви-

рощуванні кристалів з розплаву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Каніщев Василь Миколайович ; НАН 

України, Ін-т монокристалів. — Харків, 2014. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—25. — 

100 пр. — [2014-5655 А] 

 УДК 548.52-143 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь кандидата 

593. Козловський Е. М. Хвильові поля та параметри вогнищ місцевих 

землетрусів Закарпаття з використанням нейронно-мережевого моделювання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 

"Геофізика" / Козловський Едуард Мар'янович ; НАН України, Ін-т геофізики 

ім. С. І. Субботіна НАН України. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5673 А] 

 УДК 550.344(477.87):519.8 

594. Павлова А. Ю. Математичне моделювання хвильових полів в анізо-

тропних середовищах та визначення параметрів вогнища землетрусу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / 

Павлова Анастасія Юріївна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5785 А] 

 УДК 550.344 

550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні  

пошуки та розвідка 

На ступінь кандидата 

595. Петруняк В. Д. Геолого-геофізичне моделювання кам'яновугільних та 

девонських відкладів південної прибортової частини ДДз : (на прикладі Ливен. 

площі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 

"Геофізика" / Петруняк Василь Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5368 А] 

 УДК 550.834.05 
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551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  

Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.2/.3 Геодинаміка 

На ступінь кандидата 

596. Накапелюх М. В. Еволюція полів палеонапружень та геодинамічна 

модель південно-східної частини Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Накапелюх Михайло 

Володимирович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2014-5757 А] 

 УДК 551.24.035(477.8) 

551.46 Океанологія. Підводна топографія. Дно океану 

На ступінь кандидата 

597. Білюнас М. В. Дослідження динаміки хвиль в течіях з вертикальним 

зсувом швидкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Білюнас Маріанна Володимирівна ; НАН України, 

Мор. гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-4723 А] 

 УДК 551.466.4 

598. Капочкіна А. Б. Вплив підземної гідросфери на гідрохімічний режим 

окремих районів Світового океану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.08 "Океанологія" / Капочкіна Анастасія Борисівна ; Одес. 

держ. екол. ун-т. — Одеса, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (33 назви). 

— 100 пр. — [2014-4920 А] УДК 551.464 

551.7/.8 Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь доктора 

599. Немировська Т. І. Біостратиграфія карбону Євразії за конодонтами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.09 

"Палеонтологія і стратиграфія" / Немировська Тамара Іллівна ; НАН України, Ін-т 

геол. наук. — Київ, 2014. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—41 (66 назв). — 100 пр. — 

[2014-5341 А] 

 УДК 551.735:56](4+5) 

На ступінь кандидата 

600. Курило С. І. Геохімія і геохронологія двопольовошпатових гранітоїдів 

Середнього Придніпров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

спец. 04.00.02 "Геохімія" / Курило Сергій Ігорович ; НАН України, Ін-т геохімії, 

мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4953 А] 

 УДК 551.71/.72:550.42 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь кандидата 

601. Онищук Д. І. Комплексні петроелектричні моделі порід девону та 

кембрію Волино-Поділля : (на прикладі Володимир., Лудин. та Добротвір. площ) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 

"Геофізика" / Онищук Дмитро Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5354 А] 

 УДК 552.1:[551.732+551.734]](477) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних  

копалин 

553.2 Рудоутворення. Утворення мінералів 

На ступінь кандидата 

602. Перков Є. С. Закономірності розповсюдження та умови формування 

хромітових руд в корах вивітрювання ультрабазитів Середнього Побужжя : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.11 "Геологія метал. і 

неметал. корис. копалин" / Перков Євген Сергійович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". 

— Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 

120 пр. — [2014-5003 А] 

 УДК 553.2:553.46](477.44) 

553.3/.4 Рудні родовища. Металоносні родовища  

корисних копалин 

На ступінь кандидата 

603. Смірнов О. Я. Геологія покладів бідних гематитових руд (гематитових 

кварцитів) Валявкинського родовища Криворізького басейну : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.11 "Геологія метал. і неметал. 

корис. копалин" / Смірнов Олександр Ярославович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", 

[Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 120 пр. — [2014-5046 А] 

 УДК 553.31(477.63) 

604. Юськів Ю. В. Екологічний стан хвостосховищ уранового виробництва 

Дніпродзержинського промислового вузла в зв'язку з впливом новітньої тектоніки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Юськів Юлія Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. 

середовища НАН України". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(14 назв). — 130 пр. — [2014-5511 А] 

 УДК 553.495:504](477.63) 

553.9 Родовища вуглецевих порід. Родовища  

вуглеводнів 

На ступінь кандидата 

605. Дудніков М. С. Критерії геолого-економічної оцінки нафтогазових 

об'єктів на початковій стадії їх вивчення : (на прикладі півд.-сх. частини Дніпров.-

Донец. западини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 

04.00.19 "Екон. геологія" / Дудніков Микола Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

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

100 пр. — [2014-5186 А] 

 УДК 553.98:550.8](477.6) 
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556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

606. Данько К. Ю. Руслові процеси та гідроморфологічна оцінка екологічного 

стану річок басейну Стиру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Данько Костянтин 

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

Бібліогр.: с. 17—18. — 140 пр. — [2014-4887 А] 

 УДК 556.537+556.1](282.2:477.81/.82) 

607. Ясінська Л. Р. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку пара-

метрів донних порогів на передгірських ділянках річок : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.16 "Гідравліка та інж. гідрологія" / 

Ясінська Любов Романівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — 

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

[2014-5516 А] 

 УДК 556.537:532 

57 Бioлогiчні науки загалом 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь кандидата 

608. Балычева Д. С. Видовой состав и структурно-функциональные характе-

ристики микроводорослей перифитона антропогенных субстратов в крымском 

прибрежье Чёрного моря : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 

[специальность] 03.02.10 [то есть 03.00.17] "Гидробиология" / Балычева Дарья 

Сергеевна ; Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. — Севастополь, 2014. 

— 24 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 19—21 (14 назв.). — 100 экз. — [2014-5538 А] 

 УДК 574.5(262.5:210.5:477.75) 

576 Клітинна та субклітинна біологія.  

Цитологія 

На ступінь кандидата 

609. Думич Т. І. Механізми змін плазматичної мембрани при апоптозі та їх 

роль у міжклітинних взаємодіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Думич Тетяна 

Ігорівна ; НАН України, Ін-т біології клітини. — Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2014-4897 А] 

 УДК 576.314:576.36 

610. Маслова О. О. Морфофункціональні характеристики мезенхімальних 

клітин пуповини за модифікованих умов культивування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, 

гістологія" / Маслова Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2014-4970 А] 

 УДК 576.31:618.58 
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577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь доктора 

611. Костюков В. В. Енергетика комплексоутворення біологічно активних 

сполук з нуклеїновими кислотами у водному розчині : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Костюков Віктор 

Валентинович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — 

Харків, 2014. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (43 назви). — 

100 пр. — [2014-5688 А] 

 УДК 577.32:577.113 

На ступінь кандидата 

612. Арешков П. О. CHI3L1 і CHI3L2 як антагоністичні ефектори життє-

здатності клітин та активатори сигнальних каскадів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Арешков Павло 

Олександрович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — Київ, 2014. — 

23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (24 назви). — 100 пр. — [2014-5095 А] 

 УДК 577.21 

613. Довгань О. В. Молекулярні механізми кальційзалежної сигналізації 

гіпокальцину в дендритному дереві нейронів гіпокампа щурів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Довгань 

Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-5180 А] 

 УДК 577.35 

614. Калінкевич О. М. Мас-спектрометрична характеристика комплексоутво-

рення біологічно активних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Калінкевич Олексій Миколайович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т приклад. фізики НАН України]. — Київ, 

2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5222 А] 

 УДК 577.32:539.196 

615. Кочубей С. О. Механізми генерації синхронних коливань в мережах 

інтернейронів гіпокампа з шунтуючими ГАМКергічними синапсами. Модельні 

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

спец. 03.00.02 "Біофізика" / Кочубей Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т 

фізіології ім. О. О. Богомольця, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 

2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2014-4944 А] 

 УДК 577.352.5 

578 Вірусологія 

На ступінь доктора 

616. Матвієнко Н. М. Біологічні властивості РНК-вмісних вірусів риб 

прісноводної аквакультури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Матвієнко Наталія Миколаївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т риб. госп-ва Нац. акад. аграр. наук 

України]. — Київ, 2014. — 37 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34. — 

100 пр. — [2014-5735 А] 

 УДК 578.23:639.3](477) 
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58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

617. Москалець В. В. Екосистемні основи формування високопродуктив-

них фітоценозів тритикале озимого в Лісостепу та Поліссі України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 

Москалець Валентин Віталійович ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, 

[Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—38 (86 назв). — 

100 пр. — [2014-5334 А] 

 УДК 581.524:633.1"324"](477.41/.42) 

На ступінь кандидата 

618. Борщевський М. О. Rhus typhina L. в умовах м. Києва : (життєвий стан, 

успішність інтродукції, реакції на стрес-фактори) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / 

Борщевський Максим Олександрович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів 

і природокористування України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5125 А] 

 УДК 581.522.4:582.746.66](477-25) 

619. Клименко О. М. Структурно-функціональні аспекти гетерофілії Nuphar 

lutea (L.) Smith. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Клименко Олена Миколаївна ; 

НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", 

[Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5665 А] 

 УДК 581.45:582.671 

620. Козубенко Ю. Л. Систематика рослин та природоохоронні питання в 

наукових дослідженнях професора М. І. Котова (1896—1978) : автореф. дис. на 

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

Козубенко Юрій Леонідович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5245 А] 

 УДК 001.891:[582+502.1](477)(09) 

621. Лук'яненко Т. Л. Фізіологічна реакція, способи оцінки і підвищення 

стійкості рослин роду Aesculus L. проти каштанової мінуючої молі (Cameraria 

ohridella Deschka et Dimic) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Лук'яненко Тетяна Леонідівна ; Каб. Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (22 назви). — 100 пр. — [2014-5295 А] 

 УДК 581.1:582.746.56:632.7 

622. Федько Р. М. Еколого-біологічні особливості деревних рослин з лікар-

ськими властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Федько Роман Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—18 (32 назви). — 100 пр. — [2014-5447 А] 

 УДК 581.522:635.054 
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59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

623. Ануфриева Е. В. Ракообразные гиперсолёных водоёмов Крыма: фауна, 

экология, распространение : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 

[специальность] 03.02.10 [то есть 03.00.17] "Гидробиология" / Ануфриева Елена 

Валерьевна ; Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. — Севастополь, 

2014. — 23 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 18—20 (21 назв.). — 200 экз. — 

[2014-5093 А] 

 УДК 595.3(477.75) 

624. Брошко Є. О. Структурно-біомеханічні властивості довгих кісток 

кінцівок в ряду наземних хребетних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Брошко Євгеній Олегович ; НАН України, 

Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5127 А] 

 УДК 591.471.37:598/599 

625. Гугля Ю. О. Мінуючі мушки підродини Agromyzinae (Diptera: Agro-

myzidae) Північного Сходу України : (фауна, морфологія, екол. особливості) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 

"Ентомологія" / Гугля Юлія Олексіївна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмаль-

гаузена. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-4803 А] 

 УДК 595.773.4:591.9](477.52/.54) 

626. Прохоров О. В. Жуки-златки (Coleoptera, Buprestidae) лісостепової та 

степової зон України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Прохоров Олексій Валеріанович ; НАН України, Ін-т 

зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4821 А] 

 УДК 595.782(477.52/.54) 

627. Пшиченко В. В. Зміни морфо-функціональної активності шишкоподібної 

залози щурів при різних видах стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Пшиченко 

Вікторія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-5818 А] 

 УДК 591.481.3:599.323.4 

628. Радченко Н. В. Особливості ГАМК-ергічного медулярного контролю 

функції кровообігу щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Радченко Наталія Володимирівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця НАН 

України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-5819 А] 

 УДК 591.112:599.323.4 
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6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь кандидата 

629. Вовкогон А. Г. Біотехнологія одержання біомаси вермикультури, 
збагаченої йодом, та її застосування за вирощування курчат-бройлерів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / 
Вовкогон Аліна Григорівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 
Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2014. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5574 А] 

 УДК 602.4:636.5.033 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 

630. Ковтун Н. Я. Одонтогліфічна характеристика малих кутніх зубів як 
прогностичний критерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Ковтун Наталія Ярославівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Держ. ВНЗ 
"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5242 А] 

 УДК 611.314.018+616.314.1-002-036 
631. Коптев М. М. Топографія та морфо-функціональна характеристика 

структурних елементів легень у нормі та при експериментальному стресі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Коптев Михайло Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 
ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Харків, 2014. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (19 назв). — 100 пр. — [2014-4808 А] 

 УДК 611.24:613.86 
632. Савка І. І. Морфологія яєчка щура та його судинного русла в нормі та при 

стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Савка Ірина Ігорівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 
2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5024 А] 

 УДК 611.37+611.631]-092.9 
633. Сєдих О. М. Морфометричні показники скронево-нижньощелепного 

суглоба при нейтральній та дистальній оклюзії зубних рядів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Сєдих 
Ольга Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. 
закл. "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Харків, 2014. — 23 с. — Бібліогр.: с. 17—19 
(17 назв). — 100 пр. — [2014-5418 А] УДК 611.716 

634. Якимів Н. Я. Морфологічні особливості райдужково-рогівкового кута в 
нормі та під впливом опіоїду : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Якимів Наталія 
Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького. — Львів, 2014. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. 
— [2014-4839 А] 

 УДК 611.841/.842:615.212.7.015.1 
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612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь кандидата 

635. Грицевич Н. Р. Вивчення механізмів впливу L-триптофану та мелатоніну 

на слизову оболонку стравоходу за умов експериментальної гіперглікемії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. 

фізіологія" / Грицевич Назар Романович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-5165 А] 

 УДК 612.315.014.46:611.018.73 

636. Рибачук О. А. Регенеративні ефекти при кокультивуванні стовбурових 

клітин різного ґенезу зі зрізами гіпокампа після киснево-глюкозної депривації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 

людини і тварин" / Рибачук Оксана Андріївна ; НАН України, Ін-т фізіології 

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — 

[2014-5389 А] 

 УДК 612.018:57.085 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  

Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь кандидата 

637. Арустамян О. М. Гігієнічні основи ранньої профілактики метаболічного 

синдрому у працівників локомотивних бригад : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Арустамян 

Ольга Михайлівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гігієни та 

мед. екології ім. О. М. Марзєєва", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ 

України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2014-5527 А] УДК 613.6:616-084 

638. Зінченко Н. О. Гігієнічна оцінка канцерогенного навантаження для 

населення, обумовленого забрудненням повітря житлових приміщень, та визначення 

шляхів його зменшення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Зінченко Наталія Олександрівна ; 

Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України". — 

Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

120 пр. — [2014-5640 А] УДК 613.6.027 

613.9 Здоров'я та гігієна в етнічному, віковому  

і статевому аспектах 

На ступінь доктора 

639. Гозак С. В. Удосконалення гігієнічних принципів формування здоров'я-

зберігаючих технологій організації навчального процесу в загальноосвітніх навчаль-

них закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Гозак Світлана Вікторівна ; Держ. установа 

"Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України". — 

Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (39 назв). — 100 пр. — [2014-5587 А] 

 УДК 613.955 
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614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання  

нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

640. Пельо І. М. Обґрунтування регламентів безпечного застосування 

пестицидів та їх сумішей в інтегрованих системах захисту овочевих культур як 

пріоритетна гігієнічна проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Пельо Ігор Михайлович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2014-5364 А] 

 УДК 614.3:632.95:635.1/.6 

На ступінь кандидата 

641. Домінік А. М. Визначення межі вогнестійкості будівельних конструкцій 

на основі методів математичного моделювання теплових процесів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Домінік 

Андрій Михайлович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т 

безпеки життєдіяльності. — Львів, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). 

— 100 пр. — [2014-5181 А] 

 УДК 614.841.33:519.87 

642. Ковалишин В. В. Розробка сигналізатора теплового потоку для захисного 

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

21.06.02 "Пожеж. безпека" / Ковалишин Володимир Васильович ; Держ. служба 

України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 

2014. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4932 А] 

 УДК 614.84 

643. Колесніков Д. В. Удосконалення стаціонарних систем автоматичного 

водяного пожежогасіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Колесніков Денис Валерійович ; Держ. служба 

України з надзвичайн. ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля. — 

Черкаси, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 

[2014-5675 А] 

 УДК 614.844 

644. Протас С. В. Удосконалення критеріїв гігієнічної оцінки підземних 

гаражів багатоповерхових житлових і громадських будинків : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Протас Святослав Вікторович ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології 

ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5014 А] 

 УДК 614.78:625.712.63 

645. Ренкас А. А. Методи забезпечення вогнестійкості залізобетонних плит 

перекриття житлових будівель з урахуванням умов реальної пожежі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / 

Ренкас Артур Андрійович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. 

держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5018 А] 

 УДК 614.841.34 

646. Родіонова В. М. Гігієнічна оцінка та регламентація сучасних хімічних 

засобів захисту плодових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Родіонова Віта Миколаївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2014-5393 А] 

 УДК 614.3:634.1:632.9 

647. Субота А. В. Вогнестійкість несучих сталевих конструкцій машинних 

залів атомних електростанцій за умов аварійного горіння водню : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Субота 

Андрій Вікторович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т 

безпеки життєдіяльності. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2014-5434 А] 

 УДК 614.841:621.039.4 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

648. Ядловський О. Є. Експериментально-теоретичне обґрунтування розробки 

потенційних ненаркотичних анальгетиків серед конденсованих похідних азотистих 

гетероциклів та їх аналогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 

[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Ядловський Олег Євгенович ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". — 

Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (37 назв). — 100 пр. — [2014-4838 А] 

 УДК 615.212.7:615.212.3 

На ступінь кандидата 

649. Ващук В. А. Розробка складу та технології стоматологічного гелю з 

екстрактами ромашки та шавлії лікарської : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та 

суд. фармація" / Ващук Валентина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5131 А] 

 УДК 615.454.1.015:615.322]:616.314 

650. Винницька Р. Б. Виділення та аналіз природних шиконінів і синтез та 

біологічна активність їх аналогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Винницька 

Рената Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2014. — 24 с. : іл., табл., 

схеми. — Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 100 пр. — [2014-5571 А] 

 УДК 615.322 

651. Дев'яткіна Н. М. Експериментальне дослідження гелю на основі 

рослинного препарату та синтетичного антисептика як засобу лікування запальних 

захворювань слизової оболонки порожнини рота : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Дев'яткіна Наталія 

Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. 

закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Одеса, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-4888 А] 

 УДК 615.454.1.015:615.322 
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652. Литвиненко Г. Л. Пошук та експериментальне вивчення потенційних 

НПЗЗ серед похідних бензофурану, 1,5-дигідропірол-2-онів та [2,3-d]піримідин-6-

карбонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.05 "Фармакологія" / Литвиненко Ганна Леонідівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Одес. нац. мед. ун-т, [Нац. фармацевт. ун-т]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-5720 А] 

 УДК 615.454.1 

653. Малецька З. В. Розробка складу та технології м'яких лікарських форм для 

лікування синдрому полікістозних яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та 

суд. фармація" / Малецька Зоряна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (27 назв). — 100 пр. — [2014-5309 А] 

 УДК 615.454.2:618.11-003.4 

654. Ніженковський О. І. Фармакодинаміка та фармакокінетика потенційного 

церебропротектора ВІТАГЕРМ-2 на моделі закритої черепно-мозкової травми : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Ніженковський Олексій Ігорович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", [Держ. закл. 

"Луган. держ. мед. ун-т" МОЗ України]. — Київ, 2014. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5342 А] 

 УДК 615.214.2.03:616.831-001 

655. Рибак Л. М. Фармакогностичне вивчення представників роду Geranium L. 

флори України та отримання на їх основі лікарських субстанцій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Рибак Любов Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ПВНЗ "Київ. мед. ун-т Укр. асоц. нар. 

медицини"]. — Львів, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 

100 пр. — [2014-5388 А] 

 УДК 615.332:582.751.2](477) 

656. Самборський О. С. Науково-практичне обґрунтування інноваційного 

потенціалу протиалергійних антигістамінних лікарських препаратів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Самборський Олег Степанович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Нац. фармацевт. ун-т]. — Київ, 2014. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—24 

(42 назви). — 100 пр. — [2014-5407 А] 

 УДК 615.218.011 

657. Тучак Н. І. Фармакогностичне дослідження рослин роду Приворотень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Тучак Наталія Ігорівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Івано-Франків. нац. мед. 

ун-т]. — Львів, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (33 назви). — 100 пр. 

— [2014-5443 А] 

 УДК 615.322.015:582.711 

658. Шатілов О. В. Експериментальне вивчення ноотропних та церебропро-

текторних властивостей похідних (2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 
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Шатілов Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. 

мед. ун-т, [Нац. фармацевт. ун-т]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5077 А] 

 УДК 615.214.03 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 

Радіотерапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби 

На ступінь кандидата 

659. Беляева С. Н. Влияние пыльцы кипариса вечнозелёного на формирование 

поллиноза и эффективность санаторно-курортного лечения пульмонологических 

больных на курортах Южного берега Крыма : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

канд. мед. наук : [специальность] 14.03.11 [то есть 14.01.33] "Восстанов. медицина, 

спорт. медицина, лечеб. физкультура, курортология и физиотерапия" / Беляева 

Светлана Николаевна ; М-во здравоохранения Респ. Крым, Крым. Респ. учреждение 

"НИИ физ. методов лечения и мед. климатологии им. И. М. Сеченова", Гос. 

учреждение "Крым. гос. мед. ун-т им. С. И. Георгиевского". — Ялта (Автономная 

Республика Крым), Симферополь, 2014. — 27 с., включая обл. — Библиогр.: с. 19—24 

(32 назв.). — 100 экз. — [2014-5113 А] 

 УДК 615.834(477.75) 

660. Думанський О. В. Електромагнітна терапія ендометриту тварин : 

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

мед. прилади і системи" / Думанський Олександр Васильович ; М-во аграр. політики 

та продовольства України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, 

[Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Харків, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. 

— 100 пр. — [2014-4804 А] 

 УДК 615.849.11:636.082.454 

661. Індика С. Я. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після інфаркту 

міокарда у післялікарняний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Індика Світлана 

Ярославівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Луц. ін-т розвитку людини ун-ту 

"Україна"]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-4770 А] УДК 615.825:616.127-005.8 

662. Матвеев О. Б. Гидропланшетная терапия и наружная озонотерапия в 

комплексном восстановительном лечении ангиопатий нижних конечностей при 

сахарном диабете 2-го типа : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук : 

[специальность] 14.03.11 [то есть 14.01.33] "Восстанов. медицина, спорт. медицина, 

лечеб. физкультура, курортология и физиотерапия" / Матвеев Олег Борисович ; М-во 

здравоохранения Респ. Крым, Крым. респ. учреждение "НИИ физ. методов лечения и 

мед. климатологии им. И. М. Сеченова", Гос. учреждение "Крым. гос. мед. ун-т 

им. С. И. Георгиевского". — Ялта (Автономная Республика Крым), Симферополь, 

2014. — 24 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 18—20 (19 назв.). — 100 экз. — [2014-5317 А] 

 УДК 615.835:616.379-008.64 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

663. Корепанов А. Л. Морфофункциональные основы медицинской реаби-

литации мальчиков-подростков с разным уровнем физического развития : автореф. 
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дис. на соиск. учен. степ. д-ра мед. наук : [специальность] 14.03.11 [то есть 14.01.33] 

"Восстанов. медицина, спорт. медицина, лечеб. физкультура, курортология и 

физиотерапия" / Корепанов Алексей Львович ; М-во здравоохранения Респ. Крым, 

Крым. респ. учреждение "НИИ физ. методов лечения и мед. климатологии 

им. И. М. Сеченова", Гос. учреждение "Крым. гос. мед. ун-т им. С. И. Георгиев-

ского". — Ялта (Автономная Республика Крым), Симферополь, 2014. — 38 с. : табл. 

— Библиогр.: с. 27—32 (58 назв.). — 100 экз. — [2014-5254 А] 

 УДК 616-056.2-085.825-053.6-055.15 

На ступінь кандидата 

664. Александрова А. В. Експериментальне обґрунтування доцільності засто-

сування синтетичного інгібітора матричних металопротеїназ при опікових ранах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Александрова Аліна В'ячеславівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", [Харків. нац. 

мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-4841 А] УДК 616-001-085.355 

665. Єгоров О. О. Глікемічний контроль як технологія профілактики 

інфекційних ускладнень у постраждалих з тяжкою сполученою травмою : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та 

інтенсив. терапія" / Єгоров Олесь Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5188 А] 

 УДК 616-001-06-022-084 

666. Козак К. В. Клініко-параклінічна характеристика метаболічних порушень 

у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Козак Катерина Валеріївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-5670 А] 

 УДК 616-008-053.2-056.257 

667. Мартиненко С. С. Методи синтезу і оцінки функціональної ефективності 

системи діагностування за цифровими медичними зображеннями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. та біол. інформатика 

і кібернетика" / Мартиненко Сергій Сергійович ; НАН України, Міжнар. наук.-навч. 

центр інформ. технологій і систем, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4813 А] 

 УДК 616-071:681.518 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

668. Андреєва С. В. Цитогенетична характеристика новоутворень кровотво-

рної та лімфоїдної тканин у дітей і підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра біол. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Андреєва 

Світлана Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гематології 

та трансфузіології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—36 (32 назви). — 100 пр. — [2014-5524 А] 

 УДК 616.155-053.2 
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669. Пашкова О. Є. Патогенетичні механізми розвитку серцево-судинних 

порушень у дітей з рецидивуючою та хронічною бронхолегеневою патологією та 

обґрунтування підходів щодо їх профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Пашкова Олена Єгорівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 40, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (46 назв). — 100 пр. — [2014-4779 А] 

 УДК 616.12/.14:616.23/.24-036.87]-084-053.2 

На ступінь кандидата 

670. Алієва Т. А. Порушення соціального функціонування у осіб з вродженими 

вадами серця, які навчаються в вищих навчальних закладах, та принципи їх 

психологічної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Алієва Тетяна Асифівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-4843 А] 

 УДК 616.12:616.89-008-057.875 

671. Анас Хассан Абдельфаттах Насраллах. Перебіг метаболічного синдрому у 

жінок постменопаузального періоду: обґрунтування застосування препаратів  полі-

ненасичених жирних кислот та біофлавоноїдів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Анас Хассан Абдельфаттах 

Насраллах (Anas Hassan Abdalfattah Nasrallah) ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4845 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+616.379-008.64]:618.7 

672. Андрєєва А. О. Оптимізація діагностики та лікування гіпертонічної хворо-

би у поєднанні з ожирінням шляхом оцінки дії вісфатину та інтерлейкінів-4, 6 на 

судинне ураження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Андрєєва Анастасія Олександрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-4846 А] 

 УДК 616.12-008.331-071-085 

673. Бугрім Т. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування діагностики та 

лікування ішемічної хвороби серця та остеопорозу у жінок в постменопаузальному 

періоді в поліклінічній практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. практика  сімейна медицина" / Бугрім Тетяна 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. 

післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України". — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5129 А] 

 УДК 616.12-005.4-06:616.71-007.23:618.173]-07-08 

674. Ваврух П. О. Структурно-функціональні особливості ремоделювання 

серця при індукованій кардіоміопатії за умов онкологічної патології : (клініко-

експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Ваврух Петро Орестович ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського М-ва охорони здоров'я України"]. — Львів, 2014. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4864 А] 

 УДК 616.127-072.7:616-006]-085 

675. Габісонія Т. Н. Оптимізація діагностики та лікування кардіометаболічних 

і гуморальних порушень на підставі оцінки адипокинів і неоптерина при поєднанні 



   

 
111 

стабільної стенокардії та ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Габісонія Тамарі Несторівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2014-4874 А] 

 УДК 616.12-009.72-074-085 

676. Єщенко Є. В. Оцінка ефективності методик навчання пацієнтів само-

контролю та самодопомозі в комплексному лікуванні хронічної серцевої не-

достатності та їх оптимізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Єщенко Євгенія Вікторівна ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-

жеска", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Київ, 2014. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 12—16 (24 назви). — 100 пр. — [2014-5629 А] 

 УДК 616.12-008.46-07-08 

677. Костюкевич О. М. Оптимізація диференційної діагностики справжньої 

поліцитемії та вторинних еритроцитозів з використанням молекулярно-генетичних 

та імуноферментних маркерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Костюкевич Оксана 

Михайлівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та 

трансфузіології НАМН України", [Держ. наук. установа "Наук.-практ. центр 

профілакт. та клініч. медицини" Держ. упр. справами]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5687 А] 

 УДК 616.155.191-079.4-007.1 

678. Круглова А. Ю. Синдромно-патогенетичний аналіз ефективності засто-

сування комплексу поліфенолів винограду у санаторно-курортному відновлюваль-

ному лікуванні ішемічної хвороби серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / 

Круглова Аксана Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, 

[Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Одеса, 2014. — 

17 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 11—14 (23 назви). — 130 пр. — [2014-

5697 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-085.322 

679. Курилів Г. М. Модифікація факторів, що впливають на ендотеліальну 

дисфункцію у хворих на хронічну серцеву недостатність : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Курилів Галина 

Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. 

ун-т". — Івано-Франківськ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-5703 А] 

 УДК 616.12-008.46-08 

680. Лучинська Ю. О. Клініко-гемодинамічні аспекти ефективності блока-

торів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів з ІХС та постін-

фарктним кардіосклерозом після операції аорто-коронарного шунтування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 

Лучинська Юлія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Запоріжжя, 2014. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4812 А] 

 УДК 616.127-005.8-06:616.132-089.168 

681. Мазур А. Г. Радіоімунологічний аналіз в прогнозуванні перебігу 

злоякісних захворювань системи крові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Мазур 

Анастасія Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку, [Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-5302 А] УДК 616.155.392-036.1-037 

682. Марушко Є. Ю. Клініко-імунологічна та морфофункціональна харак-

теристика стану серцево-судинної системи у дітей, хворих на ювенільний 

ревматоїдний артрит та системний червоний вовчак : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Марушко Євген Юрійович ; 

Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук 

України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — 

Київ, 2014. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2014-5731 А] 

 УДК 616.12:[616.5-002.52+616.72-002.77]-053.2 

683. Микуляк В. Р. Диференційоване призначення метаболічної терапії при 

гострому інфаркті міокарда в умовах коморбідності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Микуляк Вікторія 

Ростиславівна ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5747 А] 

 УДК 616.127-005.8-085 

684. Митровка Б. А. Мініінвазійні технології в лікуванні декомпенсованої 

хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Митровка Беата Андріївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-5326 А] 

 УДК 616.147.3-008.64-089 

685. Сачок В. В. Вплив амлодипіну та димеодипіну на енергетичний обмін 

міокарда за умов доксорубіцинового та адреналінового ураження : (експерим. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Сачок Віолета Вікторівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 

фармакології та токсикології НАМН України". — Київ, 2014. — 24, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5033 А] 

 УДК 616.127-085.224 

686. Семененко Н. О. Церебропротекторні властивості похідних (3-R-2-оксо-

2Н-[1,2,4]тріазино[2,3-с]хіназолін-6-іл) карбонових кислот : (експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Семененко Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Одес. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Одеса, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5036 А] 

 УДК 616.12-005.4:615.012 

687. Соловйов О. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції серцевого 

ритму та ендотеліальної функції у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та 

артеріальною гіпертензією при персистуючій фібриляції передсердь : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Соловйов 

Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, 

[ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2014. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4794 А] 

 УДК 616.12-005.4-008.331.1-07-08 
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688. Швец А. В. Влияние амплипульстерапии и электросна на состояние 

биоритмологической гормональной активности детей с экстрасистолической 

аритмией на санаторно-курортном этапе реабилитации : автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. канд. мед. наук : [специальность] 14.03.11 [то есть 14.01.33] "Восстанов. 

медицина, спорт. медицина, лечеб. физкультура, курортология и физиотерапия" / 

Швец Алексей Владимирович ; М-во здравоохранения Респ. Крым, Крым. Респ. 

учреждение "НИИ физ. методов лечения и мед. климатологии им. И. М. Сеченова", 

Гос. учреждение "Крым. гос. мед. ун-т им. С. И. Георгиевского". — Ялта (Авто-

номная Республика Крым), Симферополь, 2014. — 22 с. — Библиогр.: с. 17—19 (12 

назв.). — 100 экз. — [2014-5472 А] 

 УДК 616.12-008.318-085.83-053.2 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

689. Середюк В. Н. Хронічне легеневе серце в поєднанні з артеріальною 

гіпертензією: клініко-патогенетичні особливості та диференційовані підходи до 

медикаментозної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Середюк Віталій Несторович ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 

2014. — 44 с. — Бібліогр.: с. 28—39 (62 назви). — 100 пр. — [2014-4755 А] 

 УДК 616.24+616.12-008.331.1]-085 

На ступінь кандидата 

690. Галущинська А. В. Прогнозування характеру запалення дихальних 

шляхів у дітей, хворих на бронхіальну астму, при поліморфізмі генів GSTT1, GSTM1 

та eNOS : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Галущинська Алла Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Івано-

Франківськ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 13—17 (29 назв). 

— 100 пр. — [2014-5151 А] 

 УДК 616.248-036-053.2 

691. Гаріджук Л. І. Оптимізація діагностики та лікування ускладненої 

пневмонії на тлі залізодефіцитної анемії у дітей раннього віку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Гаріджук 

Людмила Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2014-4728 А] 

 УДК 616.24-002+616.155.194]-07-08-053.2 

692. Герасимова О. В. Удосконалення патогенетичної терапії бронхіальної 

астми у дітей шкільного віку з урахуванням профілю кардіоваскулярної безпеки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-

діатрія" / Герасимова Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. 

нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 

(24 назви). — 100 пр. — [2014-5580 А] 

 УДК 616.248-053.5 

693. Горбенко Т. М. Пульморенальні патофізіологічні взаємовідношення у 

хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень та обґрунтування шляхів 
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їх діагностики і медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Горбенко Тетяна Миколаївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [Держ. підприємство 

"Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5593 А] 

 УДК 616.24-002-07-085 

694. Ємчинська Є. О. Оптимізація діагностики позалікарняної пневмонії у 

дітей методом комп'ютерної фоноспірографії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.10.10 [тобто 14.01.10] "Педіатрія" / Ємчинська 

Євгенія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця. — Київ, 2014. — 23, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-4903 А] 

 УДК 616.24-002-073-053.2:004 

695. Костирко Н. І. Клініко-патогенетичні особливості розвитку та перебігу 

рецидивуючих захворювань бронхолегеневої системи у дітей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Костирко 

Наталія Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-4742 А] 

 УДК 616.24-002-007.1-018-071-053.2 

696. Кучер О. В. Особливості патогенезу ураження шлунково-кишкового 

тракту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та обґрунтування 

шляхів їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кучер Ольга Василівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Буковин. держ. мед. ун-т, [Держ. підприємство "Укр. НДІ медицини трансп. 

МОЗ України"]. — Чернівці, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5705 А] 

 УДК 616.24-007.272:616.33/.34]-08 

697. Кучеренко О. О. Клініко-імунологічні особливості хламідійних пневмо-

ній у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Кучеренко Олена Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). 

— 100 пр. — [2014-5706 А] 

 УДК 616.24-002-053.2 

698. Лупальцова О. С. Інтерлейкіни (IL-4, IL-6, IL-8, IL-10) індукованого 

мокротиння в прогнозі перебігу бронхітів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Лупальцова Ольга Сергіївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 23 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2014-5296 А] 

 УДК 616.233-002-008.8-053.2 

699. Микалюк Л. В. Ефективність лікування бронхіальної астми у дітей за 

алельного поліморфізму генів GSTT1, GSTM1 : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Микалюк Людмила 

Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 

2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2014-5745 А] 

 УДК 616.248-085.281-053.2 

700. Опімах С. Г. Діагностика порушень газообміну у хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень за даними капнометрії : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Опімах Світлана 

Генріхівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2014. — 

18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5777 А] 

 УДК 616.24-007.272-07 

701. Таран Н. М. Клініко-імунологічна ефективність алергенспецифічної 

імунотерапії у дітей з бронхіальною астмою в залежності від її тривалості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Таран 

Наталя Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — 

Запоріжжя, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-5050 A] 

 УДК 616.248-085-053.2 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

702. Гаджиєв Н. Д. Клініко-прогностична значущість місцевих та системних 

показників цитокінового статусу при поширеному перитоніті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гаджиєв Новруз 

Джаббар огли ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти [та ін.]. — Харків, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (53 назви). 

— 100 пр. — [2014-5149 А] 

 УДК 616.381-002-07-036 

703. Новицька І. К. Патогенетичні аспекти порушення функції слинних залоз, 

їх роль у розвитку стоматологічної патології та шляхи корекції : (експерим.-клініч. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Новицька Ірина Костянтинівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", [Одес. нац. мед. ун-т]. — 

Полтава, 2014. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (30 назв). — 100 пр. — [2014-

4993 А] 

 УДК 616.316-008:616.314]-036-08 

704. Соколова Л. К. Фактори ризику і клініко-діагностичні аспекти серцево-

судинної патології у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Соколова 

Любов Костянтинівна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин 

ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — Київ, 2014. — 42, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл., схема. — Бібліогр.: с. 35—38. — 100 пр. — [2014-5048 А] 

 УДК 616.379.088.64:616.12-008 

На ступінь кандидата 

705. Аблаєв Е. Е. Санаційні оперативні втручання з лапаротомного і мініін-

вазивних доступів у лікуванні деструктивних форм гострого панкреатиту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Аблаєв 

Ельдар Едемович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. держ. мед. 

акад. післядиплом. освіти", [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — 

Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-5081 А] УДК 616.37-002-089.819-085 

706. Алексійчук О. Ю. Патологічні зміни гепатобіліарної системи у праців-

ників локомотивних бригад: засоби профілактики та корекції : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Алексійчук Олександр Юрійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця 

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

100 пр. — [2014-4842 А] 

 УДК 616.36-057-084:[613.62:625.1/.5 

707. Барановський О. В. Клінічне обґрунтування і лабораторне конструю-

вання повного знімного протезу при повній відсутності зубів на одній із щелеп : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Барановський Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5105 А] 

 УДК 616.314-77 

708. Бобрикович О. С. Оптимізація діагностики метаболічного синдрому у 

дітей старшого шкільного віку, хворих на ожиріння, що проживають в різних 

клімато-географічних районах щодо забезпечення йодом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Бобрикович Ольга 

Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. 

наук України", [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — Київ, 2014. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2014-4801 А] УДК 616.379-008.64-056.25-071-053.2 

709. Голяр О. І. Зміни мікрофлори кишечнику під впливом антибіотиків 

широкого спектру дії та корекція спричинених ними порушень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Голяр 

Оксана Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-5591 А] 

 УДК 616.345-008.8:615.33 

710. Гребенюк Д. І. Ендоскопічний гемостаз при гастродуоденальних крово-

течах виразкового генезу : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гребенюк Дмитро 

Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. 

— Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2014-5599 А] УДК 616.33-002 

711. Єрьоменко С. А. Епідеміологічна характеристика та клінічний перебіг 

гастроентеритів, викликаних різними серотипами ротавірусу у дітей : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Єрьоменко 

Сніжана Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — 

Одеса, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-4904 А] 

 УДК 616.33+616.34]-002-036.2-022.6-053.2 

712. Єфремов В. В. Безпосередні та віддалені результати хірургічного та 

комплексного консервативного лікування гострих дуоденальних виразкових 

кровотеч на сучасному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Єфремов Володимир Вікторович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—20 (40 назв). — 100 пр. — [2014-5191 А] 

 УДК 616.33+616.34]-005.1-089 
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713. Журавльова А. К. Оптимізація діагностики і лікування гормонально-

метаболічних порушень при поєднаному перебігу неалкогольної жирової хвороби 

печінки та цукрового діабету 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Журавльова Анна Костянтинівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—19 (36 назв). — 100 пр. — [2014-5198 А] 

 УДК 616.36-008.847.9-06:616.379-008.64]-07-08 

714. Заозерська Н. В. Діагностична значимість вивчення респіраторних 

порушень та експресії молекул адгезії лейкоцитів у хворих на діабетичну 

нефропатію з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Заозерська Наталія Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-4911 А] 

 УДК 616.379-008.64-06:613.25]-02-071 

715. Кіпшидзе О. А. Особливості діагностики та лікування бактеріальних 

абсцесів печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Кіпшидзе Олександр Андрійович ; Держ. закл. "Запоріз. мед. 

акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України", [ДУ "Крим. держ. мед. 

ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Запоріжжя, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-4806 А] 

 УДК 616.36-002.3-07-089 

716. Кулик І. А. Оптимізація хірургічного лікування хронічного рецидивую-

чого панкреатиту з використанням мініінвазивних втручань : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кулик Ігор 

Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 

2014. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4951 А] 

 УДК 616.37-002.2-089.819 

717. Кучмак О. Б. Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на ревматоїдний 

артрит і його біологічна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Кучмак Оксана Богданівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2014-5279 А] 

 УДК 616.345-022-06:616.72-002]-085 

718. Мацко Н. В. Патогенетичні особливості розвитку пародонтиту у хворих із 

гастродуоденальними виразками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Мацко Надія Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Чернівці, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-4971 А] 

 УДК 616.314.18-008-036:616.33-002 

719. Міщенко О. М. Лікування хворих з переломами нижньої щелепи в межах 

зубного ряду внутрішньоротовим назубним компресійно-дистракційним апаратом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Міщенко Олег Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-5752 А] 

 УДК 616.314:616.716.4-001.5-089.23 



   

 
118 

720. Новіков Є. А. Формування стравохідних анастомозів з урахуванням 

профілактики їх неспроможності та рубцевих стриктур : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Новіков Євген 

Анатолійович ; 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. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5770 А] 

 УДК 616.329.33/.34-089.86-084 

721. Петров В. О. Ключові мікроорганізми як потенційні ранні маркери 

неінфекційних захворювань людини, пов'язаних із харчуванням : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Петров 

Віктор Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця, [Ужгород. нац. ун-т]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20. 

— 100 пр. — [2014-5367 А] 

 УДК 616.39-02-078 

722. Плав'юк Л. Ю. Ефективність диференційованої остеотропної терапії в 

комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих із супутнім 

остеопорозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Плав'юк Лев Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2014. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 15—19 (21 назва). — 100 пр. — [2014-5490 А] 

 УДК 616.314.18-002.4-085:616.71-007.23 

723. Романуха В. В. Перебіг хронічного панкреатиту при його поєднанні з 

метаболічним синдромом: комплексне лікування із застосуванням омега-3 полі-

ненасичених жирних кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Романуха Вікторія Василівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-

Франківськ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—18 (34 назви). — 

100 пр. — [2014-4754 А] 

 УДК 616.37-002-085 

724. Росоловська С. О. Вплив гонадектомії на метаболічні процеси в тканинах 

пародонта щурів залежно від статі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Росоловська Світлана Олексіївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [Держ. ВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Чернівці, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5022 А] 

 УДК 616.314.17-089.87-092.9 

725. Сурова Н. М. Система прогнозування розвитку переддіабетичного стану 

людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 

"Біол. та мед. прилади і системи" / Сурова Наталія Миколаївна ; Вінниц. нац. техн. 

ун-т. — Вінниця, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 110 пр. 

— [2014-4796 А] УДК 616.379-008.64-084 

726. Ходан В. В. Удосконалення діагностики та корекція порушення функціо-

нального стану печінки у дітей шкільного віку з хронічним холециститом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ходан 

Василь Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 

(7 назв). — 100 пр. — [2014-5458 А] 

 УДК 616.366-002.2-07-08-053.2 
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727. Чжу Вейвей. Вплив міжоклюзійних співвідношень на стабільність 

результатів ортодонтичного лікування у пацієнтів з патологією прикусу ІІ класу за 

Енглем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Чжу Вейвей ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-4677 А] 

 УДК 616.314.2-007-089 

728. Шкріба І. І. Діагностика та хірургічне лікування ускладнених форм 

термінального ілеїту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шкріба Іван Іванович ; М-во охорони здоров'я України, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-5499 А] 

 УДК 616.34-007.253-089.86 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь кандидата 

729. Андрєєв А. В. Патологічна анатомія надниркових залоз при перинатальній 

гіпоксії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 

"Патол. анатомія" / Андрєєв Андрій Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, 

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

(14 назв). — 100 пр. — [2014-5090 А] 

 УДК 616.45-053.1-001.8-091 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь кандидата 

730. Дементьєва Н. А. Удосконалення діагностики та лікування гемангіом 

шкіри та слизових оболонок у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Дементьєва Наталія 

Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 

[ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Київ, 2014. — 24, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (27 назв). — 100 пр. — [2014-5173 А] 

 УДК 616.5-006-07-053.2 

731. Жукова Н. В. Патогенетична терапія хворих на розповсюджений псоріаз 

шляхом корекції індикаторних показників метаболічних процесів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / 

Жукова Наталія Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН 

України". — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 120 пр. 

— [2014-5634 А] 

 УДК 616.517-07-092 

732. Наліжитий А. А. Корекція токсично-метаболічних порушень у хворих на 

нейродерміт із застосуванням комплексного методу лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / 

Наліжитий Андрій Андрійович ; 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. — 24, 

[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5339 А] 

 УДК 616.516:616-008-08 
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733. Шагов Є. А. Комплексна патогенетична терапія хворих на осередкову 

алопецію з урахуванням порушень реологічних властивостей крові та 

мікроелементного складу волосся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Шагов Євген Анатолійович ; 

Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Донец. нац. мед. 

ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Харків, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 

(9 назв). — 120 пр. — [2014-5468 А] 

 УДК 616.594.1-06-085 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь кандидата 

734. Колупаєв С. М. Удосконалення діагностики гіперактивного сечового 

міхура у жінок на підставі визначення патогенетичних факторів розвитку 

захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.06 "Урологія" / Колупаєв Сергій Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). 

— 100 пр. — [2014-4937 А] 

 УДК 616.62-008.22-092-07-055.2 

735. Кузнецов В. В. Профілактика післяопераційних інфекційно-запальних 

ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / 

Кузнецов Володимир Вікторович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2014. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-5698 А] 

 УДК 616.65-007.61-006.5-084 

736. Москаленко Ю. В. Морфологічні зміни сім'яників на етапах раннього 

постнатального онтогенезу в умовах впливу солей важких металів : (анатомо-

експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Москаленко Юлія Василівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-4752 А] 

 УДК 616.681-018-06 

737. Перев'язкіна М. В. Початкові ознаки нефропатії та ендотеліальна 

функція у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії та дифференційний підхід до 

нефропротекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Перев'язкіна Марія Валеріївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я 

України". — Запоріжжя, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-5002 А] 

 УДК 616.61:616.12-008.331.1-06]-085 

738. Стаховський О. Е. Удосконалення показань до резекції нирки та оцінка її 

ефективності у хворих з нирково-клітинним раком : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Стаховський Олександр 

Едуардович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2014. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (35 назв). — 100 пр. — [2014-5429 А] 

 УДК 616.61-006.6-089 
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616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь доктора 

739. Копчак А. В. Клініко-біологічне та біомеханічне обґрунтування методів 

хірургічного лікування переломів нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Копчак Андрій Воло-

димирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 

Київ, 2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (73 назви). — 100 пр. — [2014-

5253 А] 

 УДК 616.716.4-001.5-089 

740. Микитюк М. Р. Акромегалія: генез гормонально-метаболічних порушень, 

клініка, аспекти лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Микитюк Мирослава Ростиславівна ; Держ. 

установа "Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. мед. 

наук України". — Харків, 2014. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (28 назв). — 

1 20 пр. — [2014-4978 А] 

 УДК 616.71-007.15-036-08 

На ступінь кандидата 

741. Караван Я. Р. Ретроспективний аналіз захворюваності на злоякісні 

новоутворення щелепо-лицевої ділянки, якості їх діагностики та прогнозування 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Караван Ярослав Романович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. 

держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2014. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4921 А] 

 УДК 616.716-006-07-08 

742. Кормільцев В. В. Фізична реабілітація осіб з вертеброгенною патологією 

в стадії ремісії із застосуванням засобів фітнесу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / 

Кормільцев Володимир Володимирович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 

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

4741 А] 

 УДК 616.711-085.825 

743. Сарчук Е. В. Эффективность биорезонансной вибростимуляции в 

коррекции нарушений костно-мышечной системы у детей с ювенильным 

ревматоидным артритом на санаторно-курортном этапе реабилитации : автореф. дис. 

на соиск. учен. степ. канд. мед. наук : [специальность] 14.03.11 [то есть 14.01.33] 

"Восстанов. медицина, спорт. медицина, лечеб. физкультура, курортология и физио-

терапия" / Сарчук Елена Владимировна ; М-во здравоохранения Респ. Крым, Крым. 

респ. учреждение "НИИ физ. методов лечения и мед. климатологии им. И. М. Се-

ченова", Гос. учреждение "Крым. гос. мед. ун-т им. С. И. Георгиевского". — Ялта 

(Автономная Республика Крым), Симферополь, 2014. — 22 с. — Библиогр.: с. 17—20 

(22 назв.). — 100 экз. — [2014-5410 А] 

 УДК 616.72-002.77-085.834-053.2 

744. Сохіб Бахджат Махмуд Альмаваждех. Фізична реабілітація хворих на 

поперековий остеохондроз, ускладнений нестабільністю сегментів і протрузією 

міжхребцевих дисків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Сохіб Бахджат Махмуд 



   

 
122 

Альмаваждех ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2014-4795 А] 

 УДК 616.711-006.33-085.825 

745. Стигар М. В. Соматотипологічний статус та рівні адипокінів хворих на 

ревматоїдний артрит: зв'язок з клінічним перебігом захворювання та ефективністю 

лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 

"Ревматологія" / Стигар Мирослава Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Київ, 

2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5432 А] 

 УДК 616.72-002.77-085 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

746. Власенко С. В. Реабилитационный потенциал спастичных мышц у 

больных детским церебральным параличом: диагностические и прогностические 

аспекты, дифференцированные подходы к восстановительному лечению : автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. д-ра мед. наук : [специальность] 14.03.11 [то есть 14.01.33] 

"Восстанов. медицина, спорт. медицина, лечеб. физкультура, курортология и 

физиотерапия" / Власенко Сергей Валерьевич ; М-во здравоохранения Респ. Крым, 

Крым. Респ. учреждение "НИИ физ. методов лечения и мед. климатологии 

им. И. М. Сеченова", Гос. учреждение "Крым. гос. мед. ун-т им. С. И. Геор-

гиевского". — Ялта (Автономная Республика Крым), Симферополь, 2014. — 36 с. : 

ил., табл. — Библиогр.: с. 27—32 (55 назв.). — 110 экз. — [2014-5138 А] 

 УДК 616.831-009.11-07-085.825-053.2 

747. Шаверський А. В. Пухлини головного мозку у дітей молодшої вікової 

групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 

"Нейрохірургія" / Шаверський Андрій Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, 

ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — Київ, 2014. — 

34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (50 назв). — 150 пр. — [2014-5076 А] 

 УДК 616.831-006-07-08-053.4 

На ступінь кандидата 

748. Ралець Н. В. Розлади вегетативної нервової системи і їх корекція при 

менінгоенцефалітах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Ралець Наталія Василівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН 

України". — Київ, 2014. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-5016 А] 

 УДК 616.831.9-002-085 

749. Таран І. В. Гідрокінезотерапія як засіб поетапного формування рухових 

навичок дітей 3—5 років з церебральним паралічем спастичної форми : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 

"Фіз. реабілітація" / Таран Інна Віталіївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4826 А] 

 УДК 616.8-009.11-085.838-053.2 

750. Шкляєва О. П. Особливості розвитку ішемічного інсульту у хворих на 

фібриляцію передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Шкляєва Оксана Петрівна ; М-во охорони здоров'я 
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України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5496 А] 

 УДК 616.831-005.4-06:616.125-008.313-036-07 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  

Хворобливі психічні стани 

На ступінь кандидата 

751. Волобуєв В. В. Диференційована психотерапія у комплексному лікуванні 

непсихотичних психічних розладів у постраждалих унаслідок техногенних аварій і 

катастроф : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 

"Психіатрія" / Волобуєв Вахтанг В'ячеславович ; М-во охорони здоров'я України, 

Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. 

— Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5576 А] 

 УДК 616.89-008-085 

752. Глушко С. Ф. Патогенетичні механізми постінсультної депресії у хворих 

похилого віку та шляхи їх фармакологічної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Глушко Світлана 

Федорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — 

Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2014-4731 А] 

 УДК 616.895.4-053.9 

753. Погорілко О. В. Психопрофілактика і корекція аутоагресивних проявів у 

підлітків з порушенням поведінки та емоцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Погорілко Олег Володи-

мирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — 

Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — [2014-5010 А] 

 УДК 616.89-008.444.9-084-053.6 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

754. Іскра Н. І. Контрактура Дюпюітрена як компонент системної патології 

сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Іскра Наталія Іванівна ; Держ. установа "Ін-т 

патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", 

[Держ. закл. "Укр. наук.-практ. центр екстрен. мед. допомоги та медицини катастроф 

МОЗ України"]. — Харків, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—31 (37 назв). — 150 пр. 

— [2014-5648 А] 

 УДК 617.576-006.327 

На ступінь кандидата 

755. Комарчук Є. В. Герніопластика у хворих на тлі недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Комарчук Єгор Вікторович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2014. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4938 А] 

 УДК 617.55-007.43-089.844 
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756. Маркевич В. Ф. Профілактика внутрішньоочеревинних гнійно-запальних 

ускладнень після операцій на кишечнику : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Маркевич Володимир Федорович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева 

НАМН України"]. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-4969 А] 

 УДК 617.55-002.3-084:616.34-089 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь кандидата 

757. Барінова Г. О. Ефективність модифікованого способу хірургічного 

лікування рецидивуючих дакріоциститів у дітей : (клініко-експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 

"Офтальмологія" / Барінова Ганна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 120 пр. — [2014-5107 А] 

 УДК 617.764.1-008.8-089.819-053.2 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь кандидата 

758. Бенєвський О. В. Профілактика невиношування і залізодефіцитної анемії 

у вагітних з тиреотоксикозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бенєвський Олексій Вік-

торович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2014-5114 А] УДК 618.39-06:616.441-008.61 

759. Гречко Д. І. Морфологічні зміни у печінці плодів та новонароджених при 

плацентарній дисфункції, яка зумовлена порушенням дозрівання хоріальних ворсин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. 

анатомія" / Гречко Дмитро Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Львів, 2014. — 19 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2014-5163 А] 

 УДК 618.3-06:616.36-092-053.13/.053.31 

760. Гурський О. С. Обґрунтування профілактики післяпологових ускладнень 

та лікувальної тактики ведення пологів у жінок, хворих на туберкульоз легень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Гурський Олександр Станіславович ; М-во охорони 

здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5609 А] 

 УДК 618.3-06:616.24-002.5]-07-08 

761. Крук О. Ю. Диференційований підхід до лікування дисплазій шийки 

матки у жінок раннього репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Крук Ольга 

Юріївна ; 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—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-5269 А] 

 УДК 618.146-007.1-085 
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62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь кандидата 

762. Воробйова В. І. Комбінаційні леткі інгібітори атмосферної корозії сталі на 
основі рослинної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / Воробйова 

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

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — [2014-4872 А] 
 УДК 620.197.3 

763. Ковальов Д. О. Діагностування стадій корозійно-механічного руйнування 

нержавіючих сталей електрохімічним імпульсним методом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.10 "Діагностика матеріалів і 

конструкцій" / Ковальов Даниіл Олександрович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т 
ім. Г. В. Карпенка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Львів, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2014-5239 А] 

 УДК 620.19:681.518.5 

764. Лободенко А. В. Полімерні композити триботехнічного призначення на 
основі фенілону з застосуванням термічної обробки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. 

матеріалів" / Лободенко Антоніна Вікторівна ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". 

— Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2014-5721 А] 

 УДК 620.178.16:678.664 

765. Полторацький В. Г. Створення абразивних надтвердих композиційних 

матеріалів на основі алмазу та кубічного нітриду бору, структурованих вуглецевою 

зв'язкою при тисках нижче атмосферного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Полторацький Володимир 

Григорович ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, [НАН України]. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5373 А] 

 УДК 620.22:621.921.34 
766. Франкевич Л. Ф. Розробка спекл-кореляційного методу для контролю 

ступеня ураження поверхні локальною корозією : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та 

визначення складу речовин" / Франкевич Людмила Франківна ; НАН України, Фіз.-

мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(25 назв). — 100 пр. — [2014-5451 А] 

 УДК 620.193:519.233.5 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  

та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь кандидата 

767. Башта Д. А. Втомна пошкоджуваність валопроводів турбоагрегатів при 

крутних коливаннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Башта Дмитро Анатолійович ; Нац. 

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

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-5110 А] 
 УДК 621.165.4:539.37 
768. Гнєдаш Г. О. Енергоощадні комбіновані водо-повітрогрійні теплоути-

лізаційні системи для котлів комунальної теплоенергетики : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 
теплоенергетика" / Гнєдаш Георгій Олександрович ; НАН України, Ін-т техн. 
теплофізики. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 
120 пр. — [2014-5156 А] 

 УДК 621.181.27 

621.22 Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 

769. Гулахмадов А. А. Підвищення ефективності робочого процесу високо-
напірних гідротурбін шляхом вдосконалення проточних частин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та 
гідропневмоагрегати" / Гулахмадов Амінджон Абдуджабборович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2014-5167 А] 

 УДК 621.224 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь доктора 

770. Лисенко В. П. Наукові основи керування електротехнічними комплекса-
ми для виробництва сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 
системи" / Лисенко Віталій Пилипович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 37 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (45 назв). — 100 пр. — [2014-5719 А] 

 УДК 621.3:631.11 

На ступінь кандидата 

771. Даналакій О. Г. Розробка термоелектричних термостатуючих пристроїв 
для елементної бази інтернет-обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Даналакій Олег 
Григорович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т"]. — Чернівці, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (29 назв). 
— 100 пр. — [2014-5612 А] 

 УДК 621.3.049.77:004.738.5 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  
та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування 
магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

772. Кучинський К. А. Тепломеханічні поля у вузлах турбогенераторів. 

Моделі і особливості розподілу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
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наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Кучинський Костянтин 

Артурович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2014. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—34 (33 назви). — 100 пр. — [2014-5707 А] 

 УДК 621.313.322 

На ступінь кандидата 

773. Білецький Ю. О. Енергоформуюче керування електромеханічними 

системами на базі синхронної машини з постійними магнітами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Білецький Юрій Олегович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5546 А] 

 УДК 621.313.32 

774. Коваленко М. А. Методи та засоби тестової діагностики дефектів ротора 

короткозамкнених асинхронних двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Коваленко Михайло 

Анатолійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-5668 А] 

 УДК 621.313.333:620.1.08 

775. Когдась М. Г. Розробка методів та обладнання для контролю структурно-

геометричної досконалості пластин арсеніду галію : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладнання та вир-во 

електрон. техніки" / Когдась Максим Григорович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4807 А] 

 УДК 621.315.59:546.681 

776. Козак К. М. Системний підхід до оцінки енергоефективності джерел 

світла та освітлювальних установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / Козак Катерина 

Миколаївна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-5671 А] 

 УДК 621.311:628.9 

777. Масляк Р. Я. Ферорезонансні процеси та захист трансформаторів напруги 

в електричних мережах 6-35 кВ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Масляк Роман 

Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 17 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5734 А] 

 УДК 621.314.222.8 

778. Наффаа Х. М. Пасивне охолодження гермооб'єму ВВЕР-1000 в аварійних 

умовах з використанням двофазного кільцевого термосифону : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. 

енергоустановки" / Наффаа Халед Муаєд ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4990 А] 

 УДК 621.311.25:532.529 

779. Ніконов А. Ю. Технологія одержання кремнієвих приладових структур 

підвищеної якості з використанням високоенергетичних джерел випромінювання і 

відновлюваних термообробок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладнання та вир-во електрон. техніки" / 
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Ніконов Андрій Юрійович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, 

[Запоріз. держ. інж. акад.]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4819 А] 

 УДК 621.315.592 

780. Оникієнко Ю. О. Система прогнозування кондуктивних завад звукових 

підсилювачів класу D : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.09.08 "Приклад. акустика та звукотехніка" / Оникієнко Юрій Олексійович ; 

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

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5775 А] 

 УДК 621.314:621.391 

781. Ткаченко О. С. Метод синтезу п'єзоелектричних перетворювачів за 

допомогою додаткових елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Олександр Сергійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 115 пр. — [2014-5438 А] 

 УДК 621.314.222 

621.32 Електричні джерела світла 

На ступінь доктора 

782. Волинюк Д. Ю. Багатошарові нанорозмірні світловипромінювальні 

структури видимого та ультрафіолетового спектра на основі модифікованих 

карбазолів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.27.01 

"Твердотіл. електроніка" / Волинюк Дмитро Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. полі-

техніка". — Львів, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (66 назв). — 

100 пр. — [2014-5575 А] 

 УДК 621.327.2 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

На ступінь кандидата 

783. Кубракова К. М. Метод буферизації запитів на передачу потоків даних у 

телекомунікаційній мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Кубракова Катерина 

Миколаївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 

Кондратюка]. — Харків, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-5271 А] 

 УДК 621.39 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь доктора 

784. Гаркуша С. В. Моделі та методи підвищення продуктивності без-

проводових телекомунікаційних систем на основі оптимального розподілу мережних 

ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.02 

"Телекомунікац. системи та мережі" / Гаркуша Сергій Володимирович ; Харків. нац. 

ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 48 с. : іл. — Бібліогр.: с. 37—45 (78 назв). 

— 100 пр. — [2014-5153 А] 

 УДК 621.391 
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На ступінь кандидата 

785. Заблоцький С. А. Моделі і характеристики систем передачі широко-

смугового доступу по мережах електропроводки : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Заблоцький Сергій Анатолійович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2014-5199 А] 

 УДК 621.391:621.395 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

786. Абрамова В. В. Автоматичне оцінювання характеристик складних завад 

при обробці даних багатоканального дистанційного зондування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. 

дослідж." / Абрамова Вікторія Валеріївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-

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

(22 назви). — 100 пр. — [2014-4761 А] 

 УДК 621.396.969:004.4 

787. Муляк О. В. Надійнісні моделі програмно-апаратних засобів радіотех-

нічних систем з версійно-структурним резервуванням : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / 

Муляк Олександр Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 120 пр. — [2014-5337 А] 

 УДК 621.396.6.019.3 

621.4 Теплові двигуни  

(за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

788. Пильов В. В. Визначення впливу теплоізоляції камери згоряння на 

показники роботи ДВЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Пильов Вячеслав Володимирович ; 

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

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5370 А] 

 УДК 621.43.016 

789. Сергієнко Р. В. Розробка і термодинамічний аналіз теплових схем 

утилізаційних енергоустановок на низькокиплячих робочих тілах для компресорних 

станцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 

"Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Сергієнко Роман Володимирович ; 

НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (13 назв). — 100 пр. — [2014-4790 А] 

 УДК 621.438 

790. Слюсар Д. В. Метод формування двомірних функціонально-градієнтних 

покриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.07 

"Процеси фіз.-техн. оброб." / Слюсар Денис Віталійович ; Нац. аерокосм. ун-т 

ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4824 А] 

 УДК 621.4+666.293.3 
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621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

791. Гридін О. Ю. Розвиток наукових та технологічних основ процесів 

валкової розливки-прокатки з інтенсивною формозміною металу при виробництві 

тонких штаб з підвищеним рівнем механічних властивостей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. 

тиском" / Гридін Олександр Юрійович ; Нац. металург. акад. України. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (55 назв). — 120 пр. 

— [2014-5164 А] 

 УДК 621.7.04 

792. Літвінов О. П. Зварювальні технології в УРСР в умовах науково-

технічної революції другої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Літвінов Олександр 

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

Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 31—36 (58 назв). — 100 пр. — [2014-5291 А] 

 УДК 621.791(477)"1950/2000" 

793. Перемітько В. В. Теоретичні засади та технологічна реалізація адапта-

ційного відновлення деталей ходової частини дорожніх машин : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. 

процеси і технології" / Перемітько Валерій Вікторович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т", [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Київ, 2014. — 37 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — 100 пр. — [2014-5799 А] 

 УДК 621.791.92 

На ступінь кандидата 

794. Козулін С. М. Багатопрохідне електрошлакове зварювання плавким 

мундштуком у ремонті унікального обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 

технології" / Козулін Сергій Михайлович ; НАН України, Ін-т електрозварювання 

ім. Є. О. Патона. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(19 назв). — 130 пр. — [2014-4935 А] 

 УДК 621.791.793 

795. Соловко І. Т. Технологічні процеси одержання моно- та армованих 

ливарних пінополістиролових моделей з використанням фізичних методів їх 

теплової обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Соловко Ірина Тимофіївна ; НАН України, Фіз.-

технол. ін-т металів та сплавів. — Київ, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—22 (14 назв). — 120 пр. — [2014-4825 А] 

 УДК 621.743.45 

796. Солодкий Є. В. Вплив фазо- та структуроутворення в умовах 

іскроплазмового спікання на формування властивостей оксидних керамік B6O, 

Ce0,8Sm0,2O1,9 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. матеріали" / Солодкий Євген 

Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5426 А] 

 УДК 621.762.2+621.762.5 
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621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання  

На ступінь кандидата 

797. Ковалевський С. Г. Підвищення ефективності роботи напівпричіпного 

скрепера у складі потяга : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Ковалевський Сергій 

Германович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5237 А] 

 УДК 621.878 

798. Орел О. В. Підвищення ефективності експлуатації будівельних і дорожніх 

машин забезпеченням раціональних строків служби робочих рідин гідроприводів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.04 "Машини 

для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Орел Олександр Володимирович ; Харків. нац. 

автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2014-5778 А] 

 УДК 621.878 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь кандидата 

799. Бурдяк М. Р. Підвищення технологічної точності круглопилкових 

верстатів для ортогонального пиляння колод : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. 

робіт" / Бурдяк Михайло Романович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — 

Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5562 А] 

 УДК 621.934:674.053 

800. Курілович В. Д. Підвищення якості оброблених поверхонь виробів з 

природного каменю інструментом з алмазно-полімерного волокна : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 

верстати та інструменти" / Курілович Віктор Дмитрович ; НАН України, Ін-т 

надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5278 А] 

 УДК 621.923:621.921.34 

801. Лавренко Я. І. Динаміка та довговічність високошвидкісних прецизійних 

центрифуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 

"Динаміка та міцність машин" / Лавренко Ярослав Іванович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-5280 А] 

 УДК 621.928.3:539.3 

802. Олійник С. Ю. Забезпечення якості обробки тонкостінних ситалових 

оболонок шляхом покращення динамічних характеристик технологічної системи 

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

05.02.08 "Технологія машинобуд." / Олійник Світлана Юріївна ; Держ. ВНЗ "Донец. 

нац. техн. ун-т", [Донбас. держ. машинобуд. акад.]. — Красноармійськ (Донец. обл.), 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-5351 А] 

 УДК 621.923.015 

803. Параняк Н. М. Удосконалення методів зниження техногенного наванта-

ження на довкілля пилових викидів цементного виробництва : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Параняк 

Надія Михайлівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2014-5794 А] УДК 621.928.9 

804. Попова О. І. Підвищення точності механічної обробки черв'ячних коліс 

передач з угнутим профілем витка черв'яка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / 

Попова Ольга Іванівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5376 А] 

 УДК 621.9.02.04 

805. Савченко Д. О. Створення металополімерних абразивовмісних компо-

зитів спрямованим формуванням графен-графанових структур в зв'язці інструмента 

для обробки деталей авіаційної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Савченко Денис Олек-

сандрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5405 А] 

 УДК 621.921.34 

806. Степаненко О. О. Синтез малогабаритних фрезерних верстатів з 

комп'ютерним керуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Степаненко 

Олександр Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 

2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (31 назва). — 100 пр. — [2014-5430 А] 

 УДК 621.914.3:004.4 

807. Хижняк Є. В. Закономірності виникнення та впливу коливань дротяного 

електроду на точність обробки та процеси формування мікрогеометрії поверхні при 

електроерозійному вирізанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Хижняк Євген Валерійович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2014-4831 А] 

 УДК 621.9.048 

808. Щербина К. К. Підвищення ефективності процесу механічної обробки 

отворів пружно-гвинтовим хоном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Щербина 

Кирил Костянтинович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5508 А] 

 УДК 621.923.5.04 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  

родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

809. Кондрат О. Р. Прикладні і теоретичні основи підвищення ефективності 

дорозробки виснажених родовищ газу і нафти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.06 "Розроб. нафт. та газ. родовищ" / Кондрат 

Олександр Романович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2014. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 38—41 (35 назв). — 100 пр. — [2014-5677 А] 

 УДК 622.228 
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810. Лабінський К. М. Руйнування гірських порід вибуховими речовинами, 

шпурові заряди яких детонують у неідеальному режимі, при проведенні виробок : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та 

підзем. буд-во" / Лабінський Костянтин Миколайович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", 

[Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2014. — 36 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 30—33 (33 назви). — 120 пр. — [2014-5708 А] 

 УДК 622.235:622.236.4 

На ступінь кандидата 

811. Горбатенко І. А. Удосконалення підготовчо-очисної технології підзем-

ного видобутку марганцевих руд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ корис. копалин" / Горбатенко 

Іван Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. 

обл.), 2014. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5160 А] 

 УДК 622.272:622.341 

812. Гриманюк В. І. Розроблення армованого тампонажного матеріалу для 

цементування свердловин : (на прикладі родовищ півн.-зах. шельфу Чорного моря) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.10 "Буріння 

свердловин" / Гриманюк Володимир Ігорович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти 

і газу. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-5600 А] 

 УДК 622.245.4 

813. Єлезов К. С. Розроблення методики визначення геометричних параметрів 

вироблених просторів при експлуатації залізорудних родовищ : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.01 "Маркшейдерія" / Єлезов 

Костянтин Сергійович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг 

(Дніпропетров. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-4901 А] УДК 622.273.2:519.855 

814. Ігнатюк Р. М. Обґрунтування технологічних параметрів розробки 

мідевмісних базальтів Рівненсько-Волинського регіону : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ корис. 

копалин" / Ігнатюк Роман Михайлович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — 

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

— [2014-4916 А] 

 УДК 622.27:622.34(477.81/.82) 

815. Казола А. Д. Обґрунтування ефективних технологічних параметрів 

розробки глибоких горизонтів кар'єрів при освоєнні алмазоносних штокоподібних 

родовищ Республіки Ангола : (на прикладі кімберліт. трубки "Катока") : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.03 "Відкрита розроб. 

родовищ корис. копалин" / Казола Аугушто Домінгуш ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". 

— Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 120 пр. — 

[2014-5218 А] 

 УДК 622.221:622.235.2](673) 

816. Король Г. Ю. Закономірності процесу здимання порід підошви в 

присічних підготовчих виробках глибоких вугільних шахт : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 

Король Ганна Юріївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 120 пр. — [2014-5256 А] 

 УДК 622.224 
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817. Перегудов Ю. В. Обґрунтування технології відкритої розробки круто-

спадних родовищ, порушених підземними гірничими роботами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ 

корис. копалин" / Перегудов Юрій Володимирович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". 

— Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). 

— 100 пр. — [2014-5365 А] 

 УДК 622.271.33:622.275 

818. Шепель О. Л. Удосконалення технології відробки запасів руди, кон-

тактуючих з лежачим боком крутоспадних покладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ корис. 

копалин" / Шепель Олександр Леонідович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-5477 А] 

 УДК 622.272:622.34 

819. Янкін О. Є. Вдосконалення параметрів буропідривної технології про-

ведення вертикальних стволів для підвищення стійкості породних оголень і 

кріплення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 

"Шахт. та підзем. буд-во" / Янкін Олександр Євгенович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". 

— Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

120 пр. — [2014-5514 А] 

 УДК 622.283:622.236.4 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь доктора 

820. Гапєєв С. М. Моделювання і прогноз геомеханічних процесів у виробках 

глибоких шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Гапєєв Сергій Миколайович ; Держ. ВНЗ 

"Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 

(32 назви). — 120 пр. — [2014-5152 А] 

 УДК 622.831 

На ступінь кандидата 

821. Сапегін В. М. Розробка методу розрахунку динамічних напружень у 

присвердловинній зоні вуглепородного масиву від впливу робочих агентів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. 

механіка" / Сапегін Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки 

ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-5032 А] 

 УДК 622.831.3:622.241 

624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

822. Барабаш М. С. Чисельне моделювання напружено-деформованого стану 

конструкцій з урахуванням стадій життєвого циклу будівель і споруд : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
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та споруди" / Барабаш Марія Сергіївна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, 

[Нац. авіац. ун-т]. — Одеса, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37. — 

100 пр. — [2014-5539 А] 

 УДК 624.01.042 

На ступінь кандидата 

823. Конюхов О. В. Оптимізація конструктивних рішень в'язевих каркасів 

одноповерхових промислових будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Конюхов 

Олександр Віталійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5252 А] 

 УДК 624.075 

824. Крутько Т. А. Напружено-деформований стан та несуча здатність залізо-

бетонних стиснутих елементів механічно пошкоджених в процесі експлуатації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 

конструкції, будівлі та споруди" / Крутько Тетяна Анатоліївна ; Одес. держ. акад. 

буд-ва та архітектури. — Одеса, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-4948 А] 

 УДК 624.012.25 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь доктора 

825. Кузло М. Т. Моделювання деформацій ґрунтових масивів при зміні 

гідрогеологічних умов та дії техногенних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Кузло Микола 

Трохимович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування]. — Київ, 2014. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 

(30 назв). — 100 пр. — [2014-4949 А] 

 УДК 624.121.54:624.131.6 

625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів 

На ступінь кандидата 

826. Демченко В. О. Вплив профілю колісного бандажа на силову взаємодію з 

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

05.22.06 "Залізн. колія" / Демченко Володимир Олексійович ; Держ. екон.-технол. ун-т 

трансп. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. 

— [2014-5174 А] 

 УДК 625.032.4 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь доктора 

827. Батракова А. Г. Методологія моніторингу дорожніх одягів нежорсткого 

типу із застосуванням георадіолокаційних технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / 

Батракова Анжеліка Геннадіївна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2014. 

— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви). — 100 пр. — [2014-5108 А] 

 УДК 625.7/.8.03 
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На ступінь кандидата 

828. Арсеньєва Н. О. Удосконалення методу розрахунку нежорстких дорожніх 

одягів з урахуванням критерію міцності асфальтобетонних шарів на зсув : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.11 "Автомоб. шляхи та 

аеродроми" / Арсеньєва Наталія Олександрівна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. 

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

[2014-5096 А] 

 УДК 625.85.03 

829. Тимченко О. М. Удосконалення методики призначення захисних заходів 

від зсувних процесів на автомобільних дорогах у гірській місцевості : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та 

аеродроми" / Тимченко Ольга Миколаївна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — 

Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-5437 А] 

 УДК 625.711.812 

830. Ужвієва О. М. Удосконалення методу обґрунтування будівництва обходів 

населених пунктів з урахуванням екологічних показників : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / 

Ужвієва Олена Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — 

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

[2014-5444 А] 

 УДК 625.7 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

831. Куций Д. В. Гідродинаміка і теплообмін при відборі біогазу з пористого 

середовища звалища та полігону твердих побутових відходів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.08 "Перетворювання 

відновлюв. видів енергії" / Куций Денис Володимирович ; НАН України, Ін-т техн. 

теплофізики. — Київ, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 110 (укр. 90/20 

рос.) пр. — [2014-4744 А] 

 УДК 628.47 

832. Меддур М. М. Обґрунтування параметрів промивання пінополістироль-

них фільтрів при контактному знезалізненні води : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Меддур 

Марія Миколаївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4973 А] 

 УДК 628.161.2.067.1:546.72 

833. Трач Ю. П. Інтенсифікація очищення теплообмінної води спиртових 

виробництв на пінополістирольних фільтрах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Трач Юлія 

Петрівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5059 А] 

 УДК 628.161.2 
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629 Машинобудування транспортних засобів.  

Транспортне машинобудування 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

834. Головіна О. В. Поліпшення показників керованості та стійкості багато-

вісних автомобілів на стадії проектування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Головіна Олена 

Валентинівна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т, [Кременчуц. ун-т економіки, 

інформ. технологій і упр.]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-4765 А] 

 УДК 629.331.05 

835. Жаров К. С. Вибір та обґрунтування типу автомобіля-тягача автопоїзда 

великої вантажопідйомності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Жаров Костянтин Сергійович ; Нац. 

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

100 пр. — [2014-4908 А] 

 УДК 629.36.013 

836. Корпач О. А. Поліпшення тягово-швидкісних властивостей і паливної 

економічності автомобіля при зміні потужності двигуна в широких межах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та 

трактори" / Корпач Олексій Анатолійович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (33 назви). — 100 пр. — [2014-4940 А] 

 УДК 629.331.02 

837. Сергієнко А. М. Раціональне використання енергії автомобіля з гібрид-

ною силовою установкою та електроамортизаторами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Сергієнко 

Антон Миколайович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т, [Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т"]. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(26 назв). — 100 пр. — [2014-5037 А] 

 УДК 629.331.027.3 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби.  

Суднобудування 

На ступінь кандидата 

838. Нгуен Г. Х. Визначення оптимальних головних елементів швидкохідного 

пасажирського судна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Нгуен Гуй Хоанг ; Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4991 А] 

 УДК 629.541.4.01 

839. Пучков О. С. Метод оцінки параметрів суднової гвинто-рульової 

колонки, працюючої в якості рушійно-рульового комплексу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 

засобів трансп." / Пучков Олег Святославович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2014. 

— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5385 А] 

 УДК 629.5.037 
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840. Рудниченко М. Д. Метод і моделі оцінок ризиків суднових складних 

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

спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Рудниченко Микола 

Дмитрович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2014-5399 А] 

 УДК 629.5.08 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

841. Перелигіна Л. С. Рання історія створення гвинтокрилів в Україні (кінець 

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

[спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Перелигіна Любов Сергіївна ; НАН 

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

[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5798 А] 

 УДК 629.735.4(477)(091) 

842. Сіренко Ф. Ф. Ідентифікація характеристик газотурбінних двигунів в 

області запуску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Сіренко Фелікс Феліксович ; Нац. 

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

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-5042 А] 

 УДК 629.73.036.3.075 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

843. Зінченко О. В. Вплив стовбурових шкідників на ріст та стан соснових 

насаджень Лівобережного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Зінченко Ольга 

Вікторівна ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. ордена "Знак 

Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4913 А] 

 УДК 630*45:595.76](292.485:477.5) 

844. Кайдик В. Ю. Особливості створення лісових культур сосни звичайної у 

свіжих суборах Західного та Центрального Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Кайдик 

Віктор Юрійович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-4918 А] 

 УДК 630*23:582.475](477.4) 

845. Колєнкіна М. С. Поширення осередків масового розмноження соснових 

пильщиків у Східній Україні та їхній вплив на стан лісів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / 

Колєнкіна Марина Сергіївна ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, 
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Укр. ордена "Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Ви-

соцького. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-5247 А] 

 УДК 630*22:582.475](477.52/.6) 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільським  

господарством 

На ступінь кандидата 

846. Дубневич Ю. В. Економічна ефективність вирощування ріпаку на 

енергетичні потреби у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Дубневич Юрій Володимирович ; М-во аграр. політики та 

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

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 120 пр. — [2014-4895 А] 

 УДК 631.15:633.854.79 

847. Кваша К. С. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності аграрного 

сектору в умовах формування зони вільної торгівлі Україна — ЄС : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Кваша Катерина Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 1 30 пр. — [2014-5226 А] 

 УДК 631:339.92](477:060.1ЄС) 

848. Коваленко Є. Я. Формування раціональної концентрації зерновироб-

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

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

Коваленко Єлена Ярославівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-4930 А] 

 УДК 631.153.7:633.1 

849. Одношевна О. О. Підвищення ефективності виробництва та переробки 

продукції садівництва на засадах інтеграції господарюючих суб'єктів : автореф. дис. 

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

підприємствами" / Одношевна Ольга Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. тех-

нологій, [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-5346 А] 

 УДК 631.152:338.439.4 

850. Савченко Є. В. Економічна ефективність використання сонячної енергії у 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Савченко Єлени 

Володимирівни [тобто Савченко Єлена Володимирівна] ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2014-5026 А] 

 УДК 631.11:621.311.243 
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631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь доктора 

851. Гринченко О. С. Наукові методи моделювання та прогнозування 

механічної надійності сільськогосподарської техніки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 

вир-ва" / Гринченко Олександр Степанович ; М-во аграр. політики і продовольства 

України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2014. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (46 назв). — 100 пр. — [2014-5601 А] 

 УДК 631.3 

На ступінь кандидата 

852. Бобровний Є. В. Обґрунтування кінематичних параметрів робочих 

органів дискаторів для загортання рослинних решток, оброблених біодеструктором : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і 

засоби механізації с.-г. вир-ва" / Бобровний Євген Вікторович ; М-во аграр. політики 

та продовольства України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Укр. НДІ прогнозування 

та випробування техніки та технологій для с.-г. вир-ва ім. Леоніда Погорілого]. — 

Мелітополь (Запоріз. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 120 пр. — [2014-5118 А] УДК 631.313 

853. Коломоєць В. А. Підвищення надійності паливних систем сільськогос-

подарської техніки, працюючої на метилових біопаливах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 

вир-ва" / Коломоєць Віталій Анатолійович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2014. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 120 пр. — [2014-4936 А] 

 УДК 631.3:662.75 

854. Леонтьєв Р. П. Розробка технологічних прийомів вирощування коню-

шини олександрійської на корм в умовах Лісостепу правобережного : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 

луківництво" / Леонтьєв Руслан Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

кормів та сіл. госп-ва Поділля, М-во аграр. політики та продовольства України, 

Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-5714 А] 

 УДК 631.38:633.32 

855. Поліщук М. М. Обґрунтування процесу та параметрів машин для 

локального внесення сапропелевих добрив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Поліщук Микола Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Львів. нац. аграр. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2014. — 25 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (20 назв). — 100 пр. — [2014-5807 А] 

 УДК 631.334 

856. Ткаченко О. Ю. Оптимізація режиму руху скребкового конвеєра при 

транспортуванні сільськогосподарських вантажів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-

ва" / Ткаченко Ольга Юріївна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-5055 А] 

 УДК 631.3:621.867.13 
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631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

857. Лісовський А. С. Чорноземи типові Придністерського Поділля : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.05 "Біогеографія та 

географія ґрунтів" / Лісовський Андрій Сергійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — 

[2014-4747 А] 

 УДК 631.445.4(282.247.314)(477.43/.44) 

858. Ожован О. О. Генетичні особливості гумусового стану автоморфних 

ґрунтів Північно-Західного Причорномор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.18 "Ґрунтознавство" / Ожован Олена Олександрівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Одес. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-5347 А] 

 УДК 631.417.2(210.5:262.5) 

859. Фурманець О. А. Зміна агроекологічного стану темно-сірого ґрунту 

Західного Лісостепу України під впливом антропогенної діяльності та кліматичних 

змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 

"Агроґрунтознавство і агрофізика" / Фурманець Олег Анатолійович ; Каб. Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. ун-т вод. госп-ва 

та природокористування]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-5452 А] 

 УДК 631.445:631.41](292.485:477) 

860. Шевчук О. В. Поживний режим темно-сірого опідзоленого ґрунту та 

продуктивність сільськогосподарських культур за альтернативних систем удобрення 

в Західному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Шевчук Олег Володимирович ; Каб. Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. ун-т вод. госп-ва 

та природокористування]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-5475 А] УДК 631.421:631.8 

631.5 Агротехніка 

На ступінь кандидата 

861. Зведенюк Т. Б. Продуктивність зернової сівозміни за різних способів 

основного обробітку сірого лісового ґрунту Правобережного Лісостепу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / 

Зведенюк Тетяна Борисівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

землеробства НААН". — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4912 А] 

 УДК 631.51:631.445.2(292.485:477.4) 

862. Кацан Т. О. Особливості селекції гречки на підвищення врожайності 

зерна за прямими та індексними показниками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Кацан Тетяна 

Олексіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 

НААН". — Чабани (Київ. обл.), 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2014-4924 А] 

 УДК 631.52:633.12 
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863. Леонова К. П. Генетично-адаптивні особливості морфологічних і госпо-

дарсько-цінних ознак у гетерозисній селекції моркви : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Леонова 

Катерина Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштан-

ництва, [Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків]. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4775 А] 

 УДК 631.527:635.13 

864. Мацук М. Б. Генетичні особливості тетраплоїдних запилювачів та їх 

використання в селекції триплоїдних гібридів цукрових буряків : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Мацук Марта Богданівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і 

цукр. буряків. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

130 пр. — [2014-5488 А] 

 УДК 631.52:633.63 

865. Петровський О. М. Біотехнічна система передпосівного опромінення 

насіння електромагнітним полем високочастотного діапазону : автореф. дис. на 

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

системи" / Петровський Олександр Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т", [Полтав. держ. аграр. акад., М-во аграр. політики та продовольства 

України]. — Київ, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-5800 А] 

 УДК 631.53.027.34 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові  

речовини 

На ступінь доктора 

866. Рищенко І. М. Теоретичні основи і технології комплексних добрив 

із фосфоритів з низьким вмістом фосфору(V) оксиду : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. 

речовин" / Рищенко Ігор Михайлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Харків, 2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (62 назви). — 

100 пр. — [2014-4782 А] 

 УДК 631.841 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи насаджень. 

Оцінювання ділянки 

На ступінь кандидата 

867. Рябчук О. П. Агроекологічне оцінювання систем удобрення зерно-

бурякової сівозміни Північного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Рябчук Олександр 

Павлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокорис-

тування, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-5403 А] 

 УДК 631.95:631.816.1 
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633/635 Рослинництво загалом. Рільництво. Садівництво.  

Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

868. Бабков А. В. Використання озонових технологій для обробки та 

зберігання зерна пшениці : 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" / Бабков Андрій Валентинович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. 

— Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-5101 А] УДК 633.11:631.563 

633.5 Прядильні та волокнисті рослини 

На ступінь кандидата 

869. Корнута Ю. П. Агроекологічне обґрунтування застосування біопре-

паратів при вирощуванні льону-довгунця в умовах Лівобережного Полісся України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 

Корнута Юрій Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 

природокористування, [Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва]. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5684 А] 

 УДК 633.521:631.8 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 

870. Ненька М. М. Експресія комбінаційної здатності закріплювачів стериль-

ності цукрових буряків залежно від генотипу та середовищних чинників : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 

насінництво" / Ненька Максим Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5760 А] 

 УДК 633.63:631.52 

634 Вирощування плодів. Плодівництво 

На ступінь кандидата 

871. Марцинівський М. В. Особливості екологічно безпечної технології 

вирощування суниць садових на дернових осушуваних ґрунтах Західного Полісся 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 

"Плодівництво" / Марцинівський Микола Валентинович ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. 

— Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

130 пр. — [2014-5314 А] УДК 634.75:631.147](477.41/.42) 

634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 

872. Белоус І. В. Стратегія розвитку виноградарства і виноробства України та 

передумови виходу їх продукції на світовий ринок : автореф. дис. на здобуття наук. 



   

 
144 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Белоус 

Ірина Володимирівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. 

нац. аграр. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таї-

рова" Нац. акад. аграр. наук України]. — Миколаїв, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 130 пр. — [2014-4763 А] 

 УДК 634.8:339.543.624](477) 

873. Іванісова О. Д. Удосконалення елементів технології захисту для сортів 

винограду, що уражаються антракнозом (Gloeosporium ampelophagum (Pass.) Sacc.) в 

умовах Півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Іванісова Олена Дмитрівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". — Одеса, 2014. — 24 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5483 А] 

 УДК 634.8.03:632.4](477.7) 

874. Кузьмук С. Л. Агробіологічна оцінка інтродукованих столових сортів 

винограду в умовах Північного Причорномор'я : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Кузьмук Сергій 

Леонідович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і 

виноробства ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (10 назв). — 120 пр. — [2014-5700 А] 

 УДК 634.8:631.52](477.7) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

875. Чефонова Н. В. Елементи енергоефективної технології вирощування 

капусти білоголової та червоноголової пізньостиглої у Лівобережному Лісостепу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 

"Овочівництво" / Чефонова Неля Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

овочівництва і баштанництва. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-4836 А] 

 УДК 635.341/.342:631.17 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення  

тварин і птахів 

На ступінь доктора 

876. Паска М. З. Функціональний стан і продуктивність молодняку волинської 

та поліської м'ясних порід залежно від типу вищої нервової діяльності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварин" / Паска Марія Зіновіївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2014. 

— 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (41 назва). — 100 пр. — [2014-4778 А] 

 УДК 636.033-053.2:612.8 

На ступінь кандидата 

877. Лобода О. І. Обґрунтування технологічних параметрів і режимів процесу 

знезараження комбікормів електромагнітним полем надвисокої частоти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. 
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комплекси та системи" / Лобода Олександр Іванович ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь (Запоріз. 

обл.), 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 120 пр. — 

[2014-5292 А] 

 УДК 636.085:621.3 

878. Улянич І. Ф. Технологія виробництва екструдованих кормів з вико-

ристанням нетрадиційної сировини : 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" / Улянич Іван Федорович ; Нац. ун-т харч. технологій, 

[Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 130 пр. — [2014-

5494 А] 

 УДК 636.085.55 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь кандидата 

879. Друзь Н. В. Біоморфологія кісток тазостегнового суглоба та м'язів, що на 

нього діють, у деяких видів птахів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Друзь 

Наталія Віталіївна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-5622 А] 

 УДК 636.09:617.581:598.2 

880. Шестеринська В. В. Вплив типологічних особливостей вищої нервової 

діяльності на обмін вуглеводів у організмі свиней : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Шесте-

ринська Віта Володимирівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-5479 А] 

 УДК 636.4.09:591.1 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

881. Левченко М. В. Підвищення продуктивних якостей свиней української 

м'ясної породи шляхом оцінки і відбору за біологічними та індивідуальними 

особливостями росту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Левченко Максим Валерійович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва, [Держ. ВНЗ 

"Херсон. держ. аграр. ун-т" М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Полтава, 2014. — 19 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 

[2014-5713 А] 

 УДК 636.4.082 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь доктора 

882. Кривенок М. Я. Теоретичне та експериментальне обґрунтування аміно-

кислотного живлення курей яєчного напряму продуктивності : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 

кормів" / Кривенок Микола Якович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2014. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 

(24 назви). — 100 пр. — [2014-5266 А] 

 УДК 636.52/.58.034.084.52 

На ступінь кандидата 

883. Малакі І. С. Удосконалення технології виробництва комбікормів для 

сільськогосподарської птиці : 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" / Малакі Ілона Савелівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — 

Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2014-

5308 А] 

 УДК 636.52/.58.085.55 

884. Островська М. Ю. Структурні та функціональні особливості імунітету 

кишечника ремонтного молодняку курей на тлі поствакцинального стресу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварин" / Островська Марта Юріївна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т 

біології тварин Нац. акад. аграр. наук України]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-4777 А] 

 УДК 636.52/.58-053.2:612.176 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко.  

Кисломолочні продукти 

На ступінь кандидата 

885. Авершина А. С. Удосконалення технології напою кисломолочного для 

дитячого харчування "Біолакт" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / 

Авершина Анастасія Сергіївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5084 А] 

 УДК 637.146.2:613.22 

886. Соломон А. М. Розробка технологій десертних ферментованих продуктів 

функціонального призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідро-

біонтів" / Соломон Алла Миколаївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Вінниц. 

нац. аграр. ун-т]. — Одеса, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). 

— 100 пр. — [2014-5428 А] 

 УДК 637.146 

887. Торчук М. В. Імпульсна електромагнітна біотехнологія та електронні 

системи збереження новонароджених телят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Торчук 

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

техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — 

Харків, 2014. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2014-5057 А] 

 УДК 637.112.02:621.31 
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637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь кандидата 

888. Дроменко О. Б. Технологія напівфабрикатів м'ясних посічених 

заморожених з використанням емульсійних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Дроменко 

Олена Борисівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (27 назв). — 150 пр. — [2014-4894 А] 

 УДК 637.521:664.324 

639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство. Рибальство 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво. 

Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь кандидата 

889. Збожинська О. В. Гельмінтози ставових риб Західної України : (поширен-

ня та вдоскон. заходів боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Збожинська Ольга Вікторівна ; Каб. 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т сіл. 

госп-ва Захід. Полісся Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5208 А] 

 УДК 639.3.06:616.995.1](477.8) 

890. Москаленко Н. М. Вплив нетрадиційних видів добрив на розвиток 

бактеріопланктону у рибницьких ставах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Москаленко Неля Миколаївна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-5755 А] 

 УДК 639.311:574.583:579 

891. Рауэн Т. В. Взаимодействие живых компонентов в системе искусствен-

ного воспроизводства черноморского калкана (Scophthalmus maeoticus) (Pisces: 

Scophthalmidae) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : [специаль-

ность] 03.02.10 [то есть 03.00.17] "Гидробиология" / Рауэн Татьяна Владимировна ; 

Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. — Севастополь, 2014. — 24 с. : 

ил., табл. — Библиогр.: с. 18—21 (17 назв.). — 100 экз. — [2014-5387 А] 

 УДК 639.3:597.556.35 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне  

господарство. Служба побуту 

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі.  

Страви. Харчування. Столовий посуд 

На ступінь кандидата 

892. Кашкано М. А. Удосконалення технологій виробництва страв та кулі-

нарних виробів на зерновій основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Кашкано Мар'яна Ана-

толіївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2014-4925 А] 

 УДК 641.8:664.78 
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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 кандидата 

893. Слободяник В. Г. Удосконалення технології та пристрою для вимивання 

фотополімерних флексографічних друкарських форм : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / 

Слободяник Валентина Григорівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2014. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (27 назв). — 100 пр. — [2014-4792 А] 

 УДК 655.222.3 

894. Філь Л. В. Удосконалення технологічного процесу растрування на стадії 

формування і лінеаризації друкарських елементів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Філь 

Лілія Василівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2014. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 110 пр. — [2014-4827 А] УДК 655.225.3 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

На ступінь кандидата 

895. Гладка Н. М. Синтез комплексно оптимізованих інноваційних транспорт-

них засобів з врахуванням закономірностей їх розвитку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Гладка Надія 

Миколаївна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4730 А] 

 УДК 656.078 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

896. Романюк С. О. Управління проектами розвитку виробничих систем 

організацій автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Романюк Світлана 

Олександрівна ; Нац. трансп. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2014. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (29 назв). — 100 пр. — [2014-5020 А] 

 УДК 656.13.078 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

897. Каменєв О. Ю. Удосконалення методів та засобів технічного контролю 

системи мікропроцесорної централізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Каменєв 

Олександр Юрійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-4805 А] 

 УДК 656.257:004.4 
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657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

898. Проданчук М. А. Посилення вагомості обліку у системі управління 

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

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Проданчук Михайло 

Андрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки". — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (69 назв). — 

150 пр. — [2014-5814 А] 

 УДК 657:631.162 

899. Слободяник Ю. Б. Державний аудит в Україні: теорія, методологія, 

організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Слободяник Юлія Борисівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — 

Одеса, 2014. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—38 (86 назв). — 

100 пр. — [2014-5045 А] 

 УДК 657.6(477) 

На ступінь кандидата 

900. Амбарчян М. С. Аналіз консолідованої фінансової звітності банків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Амбарчян Маргарита Самвелівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-5086 А] 

 УДК 657.36:336.71 

901. Глушко О. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління відтворенням 

довгострокових біологічних активів рослинництва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Глушко 

Олена Володимирівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5586 А] 

 УДК 657:631 

902. Гойло Н. В. Бухгалтерський облік і контроль стану внутрішньогрупових 

розрахунків на підприємствах: організація та методика : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Гойло 

Наталя Валеріївна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5588 А] 

 УДК 657:658 

903. Гриценко О. М. Облік і контроль запасів на підприємствах ресторанного 

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

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Гриценко Ольга Миколаївна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (29 назв). — 

100 пр. — [2014-5602 А] 

 УДК 657:640.432 

904. Іванюта О. В. Бухгалтерський облік і аналіз загальновиробничих витрат 

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

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Іванюта Олексій 

Володимирович ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-5216 А] УДК 657.471.61 
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905. Кірейцева Г. В. Бухгалтерський облік операцій з охорони атмосферного 

повітря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Кірейцева Ганна Вікторівна ; Житомир. держ. технол. 

ун-т. — Житомир, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5231 А] 

 УДК 657.6:502.3 

906. Козаченко А. Ю. Облік та контроль невиробничих витрат цукрових 

заводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Козаченко Анна Юріївна ; 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). — 130 пр. — [2014-4934 А] 

 УДК 657.4:664.1 

907. Кузьмінська К. І. Управлінський облік витрат підприємства за про-

цесами: теорія, методика, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кузьмінська Катерина 

Іванівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2014-

5274 А] УДК 657.47 

908. Куришко Л. А. Бухгалтерський облік і контроль спільної діяльності без 

створення юридичної особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Куришко Лілія Анатоліївна ; 

Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4954 А] 

 УДК 657.2 

909. Мазур В. П. Аудит фінансових результатів від сільськогосподарської 

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

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мазур Віктор Петрович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 130 пр. — [2014-5724 А] 

 УДК 657.6:631.1 

910. Міщенко А. О. Комплексний компаративний аналіз господарської 

діяльності торговельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Міщенко Анна 

Олександрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5751 А] 

 УДК 657.62:339.17 

911. Орчелота О. І. Організація управлінського обліку та внутрішнього аудиту 

на підприємствах авіаційної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Орчелота Олена 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5781 А] 

 УДК 657.47:629.7 

912. Павлюковець М. П. Розвиток бухгалтерського обліку сільськогосподар-

ських підприємств в умовах інтернет-технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Павлю-

ковець Микола Павлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

аграр. економіки". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 

— 130 пр. — [2014-5787 А] УДК 657:631.11:004.738.5 
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913. Римар Г. А. Облік, аналіз і контроль витрат у житловому будівництві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Римар Галина Адамівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 160 пр. — [2014-5392 А] 

 УДК 657.471:69.05 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь кандидата 

914. Бабіна Н. О. Управління економічною безпекою підприємства в умовах 

посткризового зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бабіна Наталія Олександрівна ; 

Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2014-5532 А] 

 УДК 658.14/.17:33.014-026.23 

915. Бубенець І. Г. Формування підприємницького потенціалу в під-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бубенець Ірина Георгіївна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5559 А] 

 УДК 658.6:005.336 

916. Гавриш О. М. Формування маркетингової стратегії тепличних госпо-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Гавриш Оксана Миколаївна ; Каб. Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-4875 А] 

 УДК 658.8:631.544.4 

917. Кандєєва В. В. Формування інноваційно-інвестиційної стратегії про-

мислового підприємства в умовах конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Кандєєва Віра Валеріївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 130 пр. — [2014-4771 А] 

 УДК 658.589 

918. Марченко С. М. Формування адаптивної системи маркетингового 

ціноутворення на підприємствах сільськогосподарського машинобудування : 

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

та упр. підприємствами" / Марченко Світлана Миколаївна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — [2014-5733 А] 

 УДК 658.8:631.3 

919. Нісфоян С. С. Управління витратами на утримання і розвиток персоналу 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Нісфоян Сергій Сергійо-

вич ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — 

Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-

5344 А] УДК 658.152:005.963]:62 

920. Олійник Л. В. Управління активами підприємств в системі конвергенції 

господарської діяльності в економічну інфраструктуру : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Олійник Лариса Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5349 А] 

 УДК 658.15:330.341.42.053.22 

921. Омєр Киримли А. Е. Механізм інвестування інноваційного розвитку 

малого і середнього бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Омєр Киримли Аслан 

Енверович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17 (7 назв). — 135 пр. — [2014-5774 А] 

 УДК 658.152 

922. Погодаєв С. Є. Маркетинг робіт як напрям удосконалення маркетингової 

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

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

Сергій Євгенович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-

5805 А] 

 УДК 658.8:621 

923. Рижа Т. В. Механізм управління фінансово-господарською діяльністю 

вищого навчального закладу у забезпеченні економічного розвитку : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Рижа Тетяна Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмель-

ницький, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 

100 пр. — [2014-5390 А] УДК 658.15:378.4 

924. Рябчиков О. М. Розробка методу оцінки точності розкрою деталей 

складної геометрії у шкіряній промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 

забезп." / Рябчиков Олександр Миколайович ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5402 А] 

 УДК 658.562:675.1 

925. Сергєєв О. П. Теоретико-методичне забезпечення ефективності вико-

ристання потенціалу газотранспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Сергєєв Олександр Петрович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-5416 А] УДК 658.15:622.691 

926. Турко Д. О. Організаційно-економічне забезпечення прийняття рішень у 

високотехнологічному виробництві підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Дар'я Олександрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Нац. аерокосм. ун-т 

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

Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 120 пр. — [2014-5442 А] 

 УДК 658.5 

927. Явдак М. Ю. Організація планування операційної діяльності машино-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Явдак Марія Юріївна ; Харків. 

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

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5512 А] 

 УДК 658:62]:005.511 
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928. Якубовська Н. В. Маркетингова діяльність підприємств на ринку 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Якубовська Наталія Василівна ; Приват. ВНЗ 

"Львів. ун-т бізнесу та права", [Київ. славіст. ун-т]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—18 (37 назв). — 100 пр. — [2014-5513 А] 

 УДК 658.8:339.138 

659 Реклама. Інформаційна діяльність. Зв'язки  

з громадськістю. Паблік рилейшнз (PR) 

На ступінь кандидата 

929. Ювковецька Ю. О. Соціокультурна еволюція реклами ХХ століття : 

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

антропологія і філософія культури" / Ювковецька Юлія Олександрівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 

— 100 пр. — [2014-4757 А] 

 УДК 659.12"19" 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузі 

На ступінь кандидата 

930. Анісімов В. В. Гідродинамічні кавітатори для інтенсифікації процесів 

гомогенізації в рідинних середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Анісімов 

Володимир Володимирович ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. 

— [2014-5092 А] УДК 66.063:532.528 

931. Гура Д. В. Суміщений процес одержання теплової енергії та 

силіцій(IV) оксиду із відходів рисового виробництва : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. 

технології" / Гура Денис Валерійович ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — 

Дніпропетровськ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. 

— [2014-5168 А] 

 УДК 66.04:664.782.4:658.567 

932. Мохаммед Абдуллах Джалал Мохаммед. Гідравлічні характеристики 

вихрових розпилювальних протитечійних масообмінних апаратів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. 

технології" / Мохаммед Абдуллах Джалал Мохаммед ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 

2014. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5335 А] 

 УДК 66.021.3-9-026.67 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

933. Аль Раммахі Мустафа Маккі Мохаммедалі. Гідродинамічні характе-

ристики інерційно-фільтруючих сепараторів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / 

Аль Раммахі Мустафа Маккі Мохаммедалі ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 25 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (23 назви). — 100 пр. — [2014-5085 А] 

 УДК 661.525.074.2 
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662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

934. Грановська О. О. Удосконалення стабілізаторних пальникових пристроїв 

при мікрофакельному спалюванні газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Грановська 

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

— 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—24 (41 назва). — 100 пр. — [2014-5597 А] 

 УДК 662.95 

935. Костик С. І. Теплообмін і гідродинаміка при концентруванні розчинів 

метаногенів в роторно-дисковому апараті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 

Костик Сергій Ігорович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2014. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—24 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5259 А] 

 УДК 662.767.063.94:602.3:579.85 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова  

промисловість 

663.2/.3 Виноробство 

На ступінь кандидата 

936. Сабадашка М. В. Дія концентрату поліфенольного комплексу з 

виноградного вина за радіоіндукованого оксидативно-нітративного стресу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 

Сабадашка Марія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5404 А] 

 УДК 663.253:577.152.1 

664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль.  

Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 

937. Каліновська Т. В. Використання виноградних вичавок для підвищення 

харчової цінності цукерок з комбінованими корпусами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, 

кондит. виробів та харч. концентратів" / Каліновська Тетяна Віталіївна ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(40 назв). — 130 пр. — [2014-5485 А] 

 УДК 664.144:634.8 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське  

виробництво 

На ступінь кандидата 

938. Антюшко Д. П. Якість сухих розчинних продуктів для ентерального 

харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 

"Товарознавство харч. продуктів" / Антюшко Дмитро Петрович ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-5525 А] УДК 664.68.016 
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939. Гасанова А. Е. Формування якості бісквітів з еламіном та стевіозидом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 

"Товарознавство харч. продуктів" / Гасанова Анна Едуардівна ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(21 назва). — 150 пр. — [2014-5154 А] 

 УДК 664.64.016:664.681 

940. Мурзін А. В. Оздоблювальні напівфабрикати типу суфле для тортів і 

тістечок спеціального призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, кондит. виробів та 

харч. концентратів" / Мурзін Андрій Вадимович ; Нац. ун-т харч. технологій. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 130 пр. — [2014-

5489 А] 

 УДК 664.68 

941. Скрипко А. П. Здобне печиво оздоровчого призначення з додаванням 

борошна солоду вівса та пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, кондит. виробів та харч. 

концентратів" / Скрипко Ангеліна Петрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 

2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 130 пр. — [2014-

5493 А] 

 УДК 664.682 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 

942. Мазуренко І. К. Наукові основи технологій консервованих продуктів для 

дитячого харчування лікувально-профілактичного призначення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія консерв. і 

охолодж. харч. продуктів" / Мазуренко Ігор Костянтинович ; Одес. нац. акад. харч. 

технологій. — Одеса, 2014. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (50 назв). — 

100 пр. — [2014-5304 А] 

 УДК 664.8.036:613.22 

На ступінь кандидата 

943. Бакіров М. П. Технологія добавки йодобілкової та її використання у 

виробництві соусів емульсійного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Бакіров Мюшфік Панах 

огли ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 150 пр. — [2014-4848 А] 

 УДК 664.871.095 

944. Костецька К. В. Хіміко-технологічна оцінка сировини при зберіганні та 

виготовленні овочевих консервів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. оброб. продуктів рослинництва" / Костецька 

Катерина Василівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т 

садівництва. — Умань (Черкас. обл), 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 130 пр. — [2014-5258 А] 

 УДК 664.8.03 

945. Кузнецова К. Д. Розробка технології хлорофілвмісних консервованих 

продуктів з листових овочів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.13 "Технологія консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Кузнецова 
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Катерина Дмитрівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5273 А] 

 УДК 664.8:635.4:547.979.7 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.1/.3 Олії, жири, віск і продукти, що виробляються з них 

На ступінь кандидата 

946. Матюхов Д. В. Технологія екстрагування соняшникової олії ступінчатим 

зрошуванням етиловим спиртом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / 

Матюхов Дмитро Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

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

5318 А] УДК 665.347.8.094 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

666.1/.29 Скляна промисловість. Емалі. Глазурі 

На ступінь кандидата 

947. Нікітін С. В. Пористі склокристалічні матеріали на основі природної та 

вторинної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Нікітін Сергій Воло-

димирович ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — [2014-5766 А] 

 УДК 666.189.3 

948. Павлова К. В. Безборні світло- та яскравозабарвлені емалі для сталевих 

виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 

"Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Павлова Катерина Вікторівна ; Держ. 

ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 12—15 (21 назва). — 100 пр. — [2014-5357 А] 

 УДК 666.293.522 

669 Металургія 

На ступінь кандидата 

949. Харченко О. В. Визначення ефективних тисків азоту при спіканні дрібно-

зернистих інструментальних твердих сплавів WC—Co з підвищеною зносостій-

кістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 

"Матеріалознавство" / Харченко Олег Валентинович ; НАН України, Ін-т надтвердих 

матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-5455 А] 

 УДК 669.018.25.083 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

950. Губарєв С. В. Фізико-хімічні аспекти і технологічні режими мікро-

металургійного процесу виготовлення масивних аморфних і нанокристалічних 
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сплавів на основі системи Zr–Cu : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Губарєв 

Сергій Володимирович ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ 

(Дніпропетров. обл.), 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — 

[2014-5604 А] УДК 669.1/.8.018 

951. Іванов В. А. Особливості структуроутворення та властивості свинцевих 

сплавів, отриманих в умовах нерівноважної кристалізації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Іванов 

Володимир Анатолійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ін-т трансп. 

систем та технологій НАН України]. — Дніпропетровськ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2014-5214 А] 

 УДК 669.15:539.27 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі  

промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь кандидата 

952. Мацишин Я. В. Підвищення ресурсоощадності виготовлення заготовок з 

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

05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення меблів та виробів з деревини" / 

Мацишин Ярослав Васильович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5738 А] 

 УДК 674.023.09 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 

953. Муравинець Ю. В. Удосконалення технології переробки лляної трести за 

рахунок модернізації м'яльно-тіпальних агрегатів : 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" / Муравинець Юлія Вікторівна ; Херсон. нац. 

техн. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Херсон, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-4987 А] 

 УДК 677.11.02.051.151.25 

954. Петраченко Д. О. Удосконалення процесів формування шару льонотрести 

до механічної переробки : 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" / Петраченко Дмитро Олександрович ; Херсон. нац. техн. ун-т 

[та ін.]. — Херсон, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-5366 А] 

 УДК 677.021.15/.17 

955. Селезньов Д. Е. Удосконалення технології первинної обробки лляної 

соломи шляхом оптимізації процесу обчісування стебел : 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" / Селезньов Дмитро Едуардович ; 

Херсон. нац. техн. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5035 А] 

 УДК 677.11.021.12 
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956. Сис В. В. Удосконалення технології просочення тканини на основі 

моделювання її пористої структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. 

виробів" / Сис Василь Вячеславович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 120 пр. — [2014-5038 А] 

 УДК 677.027.45:004.94 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

957. Бойко В. С. Полімерні композити конструкційного призначення на основі 

феноло-формальдегідного олігомеру та модифікованого поліаміду : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і 

композиц. матеріалів" / Бойко Віра Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. 

ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). 

— 100 пр. — [2014-5550 А] 

 УДК 678.632 

958. Леонова Н. Г. Синтез, структура та властивості епоксидно-полісилокса-

нових нанокомпозитів катіонної полімеризації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Леонова 

Наталя Геннадіївна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Донец. нац. ун-т]. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-4961 А] 

 УДК 678.686.01 

679.8/.9 Технологія обробки каменю та інших  

природних матеріалів 

На ступінь кандидата 

959. Кривоногов С. І. Розробка науково-технологічних основ хіміко-меха-

нічного полірування сапфіра для оптики та мікроелектроніки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Кривоногов Сергій Іванович ; НАН України, Ін-т монокристалів. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4946 А] 

 УДК 679.822:621.795.2 

681.12/.18 Промислові лічильники. Торговельні автомати.  

Сортувальні та шліфувальні машини 

На ступінь кандидата 

960. Бас О. А. Витратовимірювальна установка поршневого типу для газового 

середовища при тиску до 1,6 МПа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Бас 

Олександр Анатолійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-Франків. нац. техн. 

ун-т нафти і газу]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 

100 пр. — [2014-5541 А] 

 УДК 681.121.2/.3 
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681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь кандидата 

961. Васько С. М. Моделі та їх символьні перетворення для оптимізації 

законів управління транспортними засобами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Васько Сергій 

Михайлович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2014-4868 А] 

 УДК 681.513 

962. Дорогань О. І. Система моніторингу та управління судновою елект-

роенергетичною установкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Дорогань Ольга 

Ігорівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала 

Макарова]. — Херсон, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-5621 А] 

 УДК 681.5:629.5.05:621.3 

963. Полоневич А. П. Синтез високоточних систем фазової автопідстройки 

частоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 

"Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Полоневич Андрій Петрович ; 

Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-5012 А] 

 УДК 681.5.011 

964. Скоробогатова І. В. Автоматизація керування енергозберігаючими 

режимами камерної печі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"  / Скоробогатова Інна 

Валеріївна ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Красноармійськ (Донец. 

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

100 пр. — [2014-5421 А] 

 УДК 681.5:621.783.23 

965. Шумигай Д. А. Автоматизація процесів координації підсистем техноло-

гічного комплексу цукрового заводу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Шумигай Дмитро 

Анатолійович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-5502 А] 

 УДК 681.5:664 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь кандидата 

966. Татьянко Д. М. Оптичні прилади на основі низько-когерентної 

спектральної інтерферометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Татьянко Дмитро 

Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Ін-т радіофізики та електроніки 

ім. О. Я. Усикова НАН України]. — Харків, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2014-5052 А] 

 УДК 681.785.57.069 
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69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь доктора 

967. Шатов С. В. Формування організаційно-технологічних рішень розбирання 

руйнувань будівель в особливих умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Шатов 

Сергій Васильович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — 

Дніпропетровськ, 2014. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 

(76 назв). — 100 пр. — [2014-5470 А] 

 УДК 69.059.28 

На ступінь кандидата 

968. Надточій М. І. Дослідження впливу організаційно-технологічних чин-

ників на нове будівництво надземної частини монолітно-каркасних багатопо-

верхових будівель в ущільнених умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 

Надточій Микола Іванович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, [Держ. 

підприємство "НДІ буд. вир-ва" М-ва регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва 

України]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2014-4988 А] 

 УДК 69.032.2.051 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

969. Даниленко А. В. Будівельні розчини на механоактивованому портланд-

цементі з добавкою меленого вапняку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Даниленко Анна 

Віліянівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5169 А] 

 УДК 691.53 

970. Іонов Д. С. Ефективні бетони для масивного монолітного будівництва : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 

матеріали та вироби" / Іонов Дмитро Сергійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Держ. 

п-во "Держ. НДІ буд. конструкцій" М-ва регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. 

госп-ва України]. — Вінниця, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 110 пр. — [2014-4738 А] 

 УДК 691.32 

971. Конєв О. А. Вплив надлишкових негативних зарядів від струму витоку на 

тріщиноутворення бетонних і залізобетонних конструкцій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Конєв 

Олександр Анатолійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Харків, 2014. — 24 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5680 А] 

 УДК 691.328:602.193.7 
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692 Конструктивні частини та елементи споруд 

На ступінь кандидата 

972. Кирилюк С. В. Технологія торкретування стиків тонкостінних фібро-

бетонних виробів в огороджувальних стінових конструкціях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та 

цивіл. буд-ва" / Кирилюк Станіслав Володимирович ; Одес. держ. акад. буд-ва та 

архітектури. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-5230 А] 

 УДК 692.2.059 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь кандидата 

973. Бондар К. В. Гідроізоляційні розчини проникної дії з покращеними 

експлуатаційними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Бондар Катерина 

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

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5554 А] 

 УДК 696.43.034.93 

974. Чернишова І. В. Теплопостачання на основі термотрансформованої 

енергії охолодження обертової печі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 

Чернишова Ірина Валеріївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Одес. держ. акад. 

буд-ва та архітектури]. — Одеса, 2014. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). 

— 100 пр. — [2014-4834 А] 

 УДК 697.4 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  

стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь кандидата 

975. Воронцова О. М. Італійський світський костюм XV—XVI ст. та його 

вплив на дизайн сучасного одягу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Воронцова Олександра Михайлівна ; 

М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2014. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2014-5146 А] 

 УДК 7.012:687.112(450)"14/15" 

976. Єременко І. І. Проектно-художня структура костюма в сучасному ди-

зайні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.07 "Дизайн" / Єременко Ірина Іванівна ; Харків. держ. акад. дизайну і 

мистецтв. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-

5624 А] 

 УДК 7.012:687.01 

977. Крилова В. О. Кіно і телебачення як феномени екранної культури : 

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



   

 
162 

антропологія, філософія культури" / Крилова Вселена Олександрівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 

100 пр. — [2014-5695 А] 

 УДК 7.094 

978. Пелех М. І. Іконостас Успенської церкви у Львові як чинник еволюції 
художньо-образної системи сакрального мистецтва Галичини XVII ст. : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. 

мистецтво" / Пелех Мар'яна Іванівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5797 А] 
 УДК 7.04:27-523.42(477.83/.86)"16" 

979. Чуєва О. В. Проектно-художній інструментарій дизайну сучасних спо-

живчих пакувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

[спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Чуєва Оксана Володимирівна ; М-во культури України, 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2014-5467 А] 

 УДК 7.012:621.798 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь кандидата 

980. Веркалець І. М. Архітектурно-планувальна організація рекреаційних 

ландшафтів з використанням методів оцінки їх естетичних властивостей : (на 

прикладі Івано-Франків. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архітектури : [спец.] 18.00.04 "Містобудування та ландшафт. архітектура" / Верка-

лець Ірина Михайлівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Полтава, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2014-5568 А] 
 УДК 712(477.86) 

981. Лукомська І. О. Методичні основи архітектурно-ландшафтної організації 

долинних просторів річок Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.04 "Містобудування та ландшафт. архі-
тектура" / Лукомська Ірина Олегівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 

[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Полтава, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5722 А] 

 УДК 712:556.53(477) 

982. Сідорова В. В. Принципи функціонально-планувальної організації при-
бережної смуги приморських курортів : (на прикладі Велик. Алушти) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.04 "Містобудування та 

ландшафт. архітектура" / Сідорова Вікторія Віталіївна ; Полтав. нац. техн. ун-т 

ім. Юрія Кондратюка, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Полтава, 
2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 125 пр. — [2014-5040 А] 

 УДК 711.166:69.035.2](477.75) 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

983. Марковський А. І. Архітектура Києва 1920—1930-х років у світовому 

контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : спец. 18.00.01 
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"Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Марковський Андрій 

Ігорович ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. — 

Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-

5728 А] УДК 72.03(477-25)"1920/1930" 

984. Мокроусова О. Г. Культурна спадщина Києва в контексті історії 

архітектурних конкурсів ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / 

Мокроусова Олена Георгіївна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та 

культури. Центр пам'яткознавства. — Київ, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19. — 

130 пр. — [2014-5753 А] УДК 72.03+930.85](477)"18/19" 

73 Пластичні мистецтва 

На ступінь доктора 

985. Школьна О. В. Мистецтво фарфору–фаянсу України кінця ХІХ — 

початку ХХІ століття: типологія, художні особливості, стилістика : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" ; 17.00.06 "Декор. і приклад. мистецтво" / Школьна Ольга Володимирівна ; 

М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2014. 

— 35 с. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2014-5498 А] 

 УДК 738.1/.2(477)"189/201" 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь кандидата 

986. Бакович О. П. Іконостаси та вівтарі церков Західного Поділля другої 

половини XVIII ст. : (нац. традиції та західноєвроп. впливи) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. 

мистецтво" / Бакович Олена Петрівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2014. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2014-5535 А] 

 УДК 75.046.3:[271.2-523.47-526.2]](477.43/.44)"175/179" 

987. Жильцова Г. В. Особливості розвитку та застосування політипажних 

мотивів у сучасному графічному дизайні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Жильцова Галина Володи-

мирівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5632 А] 

 УДК 76.012 

988. Квітка О. Л. Морфологія і функція графічних знаків в дизайні візуальних 

комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.07 "Дизайн" / Квітка Ольга Леонідівна ; Харків. держ. акад. дизайну і 

мистецтв. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-5663 А] 

 УДК 766.012:003.2 

989. Лозова Л. Я. Теологічний вимір ленінградської школи мистецтва 

авангарду 1920—1960-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Лозова Лідія 

Ярославівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва, [Нац. ун-т 

"Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-5293 А] 

 УДК 75.071.1:2-526.62](470.23-25)"192/196" 
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990. Луценко І. В. Живопис Закарпаття кінця ХІХ — першої половини 

ХХ століття: жанри та художньо-стилістичні особливості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / 

Луценко Ігор Вікторович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5723 А] 

 УДК 75.02(477.87)"18/19" 

991. Макарова А. Л. Засоби побудови образу в графічному дизайні: система 

структурних взаємозв'язків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Макарова Анна Леонідівна ; Харків. 

держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-5725 А] УДК 766.01 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь кандидата 

992. Алімова Е. С. Кримськотатарська пісня та романс: риси національної 

стилістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Алімова Ельвіна Смагілівна ; М-во культури 

України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 2014. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — [2014-4844 А] 

 УДК 784.3.03(=512.19) 

993. Корнєв А. Ю. Героїка Хмельниччини як культурна і мистецька парадигма 

XVII—ХІХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Корнєв Андрій Юрійович ; 

Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2014. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5255 А] 

 УДК 784.4+74].035(477)"16/17" 

994. Манько С. Б. Мюзикл у художній культурі України кінця ХХ — початку 

ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 

26.00.04 "Укр. культура" / Манько Світлана Борисівна ; М-во культури України, 

Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-5311 А] УДК 782.8(477)"19/20" 

995. Метлушко В. О. Кларнет як сольно-ансамблевий інструмент в творчості 

композиторів ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Метлушко Володимир Олек-

сандрович ; М-во культури України, Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Кот-

ляревського. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2014-4977 А] 

 УДК 780.643.1:78.036]"19" 

996. Пташенко С. В. Жанри танцю та пісні у баянній творчості українських 

композиторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Пташенко Сергій Вікторович ; М-во культури 

України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 2014. — 

17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2014-5817 А] 

 УДК 78.085/.087:780.647.2]:78.071.1(477) 

793 Громадський відпочинок і розваги. Танці. Хореографія 

На ступінь кандидата 

997. Чілікіна Н. О. Тілесні практики в сучасній хореографічній культурі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 
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"Теорія та історія культури" / Чілікіна Наталія Олександрівна ; М-во культури 

України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 12—14 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-5073 А] 

 УДК 793.3.011 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

998. Андрєєва О. В. Теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності 

різних груп населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 

населення" / Андрєєва Олена Валеріївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 

— Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—41 (78 назв). — 100 пр. — [2014-

4721 А] УДК 796.011.1 

999. Боднар І. Р. Теоретико-методичні основи інтегративного фізичного 

виховання школярів І—ІІІ груп здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-

ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Боднар Іванна Романівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. 

— Львів, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (38 назв). — 100 пр. — 

[2014-5549 А] 

 УДК 796.011.3-057.874 

1000. Дорошенко Е. Ю. Теоретико-методичні основи управління техніко-

тактичною діяльністю в командних спортивних іграх : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Дорошенко Едуард Юрійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — 

Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—42. — 100 пр. — [2014-4892 А] 

 УДК 796.051.085 

1001. Кутек Т. Б. Теоретико-методичні основи управління багаторічною 

підготовкою кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних 

стрибках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Кутек Тамара Борисівна ; Львів. 

держ. ун-т фіз. культури, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2014. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32. — 100 пр. — [2014-4774 А] 

 УДК 796.431.015.3-055.2 

На ступінь кандидата 

1002. Вареник О. М. Організаційна взаємодія між суб'єктами спорту для всіх 

на місцевому рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 

населення" / Вареник Олег Миколайович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 

— Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-4725 А] 

 УДК 796.072.2 

1003. Віндюк П. А. Шляхи підвищення функціональних можливостей 

кардіореспіраторної системи у підлітків з церебральним паралічем засобами фізичної 

реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Віндюк Павло Андрійович ; Львів. 

держ. ун-т фіз. культури, [Запоріз. нац. ун-т]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5572 А] 

 УДК 796.035:616.831-009.11]-053.6 
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1004. Козлова Н. О. Тренувальні центри в системі олімпійської підготовки 

спортсменів : (на матеріалі фехтування) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Козлова Ніна Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 

100 пр. — [2014-5244 А] 

 УДК 796.86.032 

1005. Омар Алі Махді. Підвищення спеціальної працездатності кваліфіко-

ваних боксерів при підготовці до головних змагань : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Омар Алі Махді ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2014. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2014-5352 А] 

 УДК 796.83.015 

1006. Павлось О. О. Удосконалення підготовки спортсменів із відхиленням 

розумового розвитку за тренувальними програмами Спеціальних Олімпіад : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Павлось Ольга Олександрівна ; Львів. держ. ун-т фіз. 

культури. — Львів, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. 

— [2014-5786 А] 

 УДК 796.032-056.26 

1007. Щербашин Я. С. Олімпійська освіта в системі формування гуманістич-

них цінностей школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Щербашин Яків 

Сергійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5507 А] 

 УДК 796.032-057.874 

1008. Яременко В. В. Формування техніки атакувальних рухових дій борців 

вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Яременко Володимир Васильович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і 

спорту, [Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України]. — Дніпропетровськ, 2014. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2014-4758 А] 

 УДК 796.81.052.242 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 

1009. Поліщук О. С. Інтелектуальні характеристики людини в англійській, 

чеській, українській та російській мовних картинах світу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Поліщук 

Олександр Сергійович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського", [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Одеса, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5808 А] 

 УДК 81'373(4) 
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811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 

1010. Ботвінко-Ботюк О. М. Структурно-семантичні та комунікативно-

прагматичні особливості висловлень презирства : (на матеріалі англомов. худож. 

дискурсу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Ботвінко-Ботюк Олена Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2014. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-4859 А] 

 УДК 811.111'37 

1011. Гулей Т. В. Урбаністичні номінативні одиниці в сучасній англійській 

мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Гулей Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 20 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-

5606 А] 

 УДК 811.111'06 

1012. Дмитрасевич Р. Я. Структурні та лексико-семантичні особливості 

англомовної термінології юридичної психології : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Дмитрасевич Ростислав 

Ярославович ; Запоріз. нац. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Запоріжжя, 

2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2014-5619 А] 

 УДК 811.111'373.612:[159.9:34 

1013. Заслонкіна А. В. Англійська тимічна лексика як засіб об'єктивації 

концептів SENSE: FEELING: EMOTION : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Заслонкіна Анна Володи-

мирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5205 А] 

 УДК 811.111'272'273 

1014. Іщенко Т. В. Англійська фахова мова спорту: когнітивні та пере-

кладацькі аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Іщенко Тамара Володимирівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Дніпропетров. ун-т 

ім. Альфреда Нобеля]. — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-5649 А] 

 УДК 811.111'253:796 

1015. Каратаєва М. В. Семіотика віртуальної комунікації : (на матеріалі сучас. 

англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Каратаєва Марія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

130 пр. — [2014-4922 А] 

 УДК 811.111'22:004.738.5 

1016. Кононець Ю. В. Типологія вербальних товарних знаків в англомовному 

рекламному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Кононець Юлія Василівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-4939 А] 

 УДК 811.111'373.46 
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1017. Криворучко Т. В. Складна комплементація в ранньоновоанглійській 

мові: структурний та функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Криворучко Тетяна 

Василівна ; Херсон. держ. ун-т, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Херсон, 

2014. — 20 с. : схема. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5693 А] 

 УДК 811.111'36 

1018. Лесінська О. М. Іменникове словосполучення на позначення людини: 

структура, семантика, функція : (на матеріалі англомов. детективу) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Лесінська 

Оксана Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5284 А] 

 УДК 811.111'367.4'37 

1019. Мінцис Ю. Б. Демінутивність у художньому дискурсі: когнітивний і 

прагматичний аспекти : (на матеріалі англомов. прози для дітей) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Мінцис 

Юлія Борисівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — 

Запоріжжя, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 150 пр. — [2014-4981 А] 

 УДК 811.111'42:821.111-3-93 

1020. Мойсеєнко С. М. Прагмасемантичний та прагмастилістичний аспекти 

сучасного англомовного наукового комп'ютерного дискурсу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Мойсеєнко 

Світлана Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т"]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2014-4751 А] 

 УДК 811.111'42:004 

1021. Попович Т. І. Гендерна специфіка актуалізації емоційного концепту 

СТРАХ у сучасному американському художньому дискурсі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Попович 

Тетяна Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5379 А] 

 УДК 811.111(73)'282'276.3-055.2 

1022. Слащук А. А. Англомовні фразеологізми як спосіб семантизації 

кінесичних засобів невербальної комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Слащук Алла Андріївна ; 

Запоріз. нац. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Запоріжжя, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5044 А] 

 УДК 811.111'373.7 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

1023. Білоус І. Л. Власні назви у німецьких газетно-публіцистичних жанрах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Білоус Ірина Леонідівна ; Херсон. держ. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — Херсон, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-5547 А] 

 УДК 811.112.2'373.23:821-92.09 

1024. Заполовський М. В. Параболізми в сучасній німецькій мові: структура, 

семантика та функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
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наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Заполовський Микола Володимирович ; 

Міжнар. гуманітар. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Одеса, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-4736 А] 

 УДК 811.112.2'373.612 

1025. Лазебна О. А. Прислівники оцінки у сучасній німецькій мові Німеччини 

та Австрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Лазебна Олена Анатоліївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т"]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5712 А] 

 УДК 811.112.2'367.624(436) 

1026. Лещук Ю. В. Лінгвостилістичні та поетико-когнітивні особливості 

герметичної лірики Пауля Целана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Лещук Юлія Володимирівна ; Запоріз. 

нац. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Запоріжжя, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2014-5716 А] 

 УДК 811.112.2'38+821.112.2-1.09 

1027. Ящик Н. Р. Лінгвокультурний аспект німецьких етносимволів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Ящик Наталія Романівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5519 А] 

 УДК 811.112.2'42:39 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

1028. Касіян Г. В. Мовленнєвий етикет у сучасному французькому суспільно-

політичному дискурсі: лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. 

мови" / Касіян Ганна Вадимівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4923 А] 

 УДК 811.133.1:177 

1029. Лисюченко М. К. Лінгвокогнітивні засоби творення образу жінки-

політика у сучасній французькій пресі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Лисюченко Марина Костянтинівна ; 

Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-4963 А] 

 УДК 811.133.1'42:070 

1030. Мозолевська А. С. Лінгвопрагматичний аспект інформативності ін-

терв'ю : (на матеріалі сучас. фр. преси) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Мозолевська Аліна Сергіївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : схема. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-4984 А] 

 УДК 811.133.1'42:070 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

1031. Зелінська О. Ю. Барокова проповідь у контексті розвитку української 

літературної мови XVII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Зелінська Оксана Юріївна ; НАН України, Ін-т 
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мовознавства ім. О. О. Потебні, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 

2014. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—29. — 100 пр. — [2014-5211 А] 

 УДК 811.161.2-26:2-475.5 

1032. Лавриненко С. Т. Культуроправова інформативність фольклорних текстів: 

лінгвокультурологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Лавриненко Світлана Томівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ, 2014. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(41 назва). — 100 пр. — [2014-5710 А] 

 УДК 811.161.2'42 

На ступінь кандидата 

1033. Ангерчік Є. Д. Відтворення розмовно-побутового мовлення в україн-

сько-англійському художньому перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Ангерчік Євгенія Дмитрів-

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

— 100 пр. — [2014-5089 А] 

 УДК 811.161.2+811.111]'255.4 

1034. Карпова І. Д. Імпліцитне заперечення в українській фразеології : (аксіол. 

і когніт. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Карпова Ірина Данилівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5659 А] 

 УДК 811.161.2'373.7 

1035. Максим'юк Н. В. Висловлювання зі значенням відмови в українському 

художньому діалогічному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Максим'юк Наталія Василівна ; НАН 

України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5307 А] 

 УДК 811.161.2'367.32'42 

1036. Мацкевич А. Р. Типологія семантико-прагматичних засобів вираження 

модальності в українському й арабському публіцистичному тексті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 

мовознавство" / Мацкевич Андрій Романович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-5739 А] 

 УДК 811.161.2+811.411.21]'367.63'37 

1037. Халіновська Л. А. Українська авіаційна термінологія: формування, 

структура і розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Халіновська Людмила Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 

укр. мови. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — 

[2014-4829 А] 

 УДК 811.161.2'373.46 

811.162.1 Польська мова 

На ступінь кандидата 

1038. Огорілко О. В. Синтаксичні особливості текстів сучасної польськомов-

ної преси в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Огорілко Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т 
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мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-4994 А] 

 УДК 811.162.1'367:070(477) 

811.21/.22 Індоіранські мови 

На ступінь кандидата 

1039. Криконюк К. М. Формальна морфологія питомих засобів словотвору 

сучасної перської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та 

Австралії" / Криконюк Катерина Миколаївна ; НАН України, Ін-т сходознавcтва 

ім. А. Ю. Кримського. — Київ, 2014. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13 (5 назв). — [2014-5267 А] УДК 811.222.1'06'373.611 

51811.411.21 Арабська мова 

На ступінь кандидата 

1040. Кулібаба А. С. Мова арабської пісні Східного Середземномор'я : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів 

Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Кулібаба Анна Сергіївна ; 

НАН України, Ін-т сходознавcтва ім. А. Ю. Кримського. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-4952 А] 

 УДК 811.411.21'282(5) 

811.512.1 Тюркські мови 

На ступінь кандидата 

1041. Оніщенко Ю. О. Особливості використання фразеологічних зворотів в 

турецькому писемному мовленні в дискурсі сучасної преси та проблеми їх 

адекватного перекладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та 

Австралії" / Оніщенко Юлія Олександрівна ; НАН України, Ін-т сходознавcтва 

ім. А. Ю. Кримського, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Київ, 2014. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4998 А] 

 УДК 811.512.161'373.7:070 

811.512.19 Інші тюркські мови. Кримськотатарська мова 

На ступінь кандидата 

1042. Асанова З. А. Прикметник у кримськотатарській мові: граматика і 

семантика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / 

Асанова Зера Арипівна ; НАН України, Ін-т сходознавcтва ім. А. Ю. Кримського, 

[Респ. ВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). 

— 100 пр. — [2014-4847 А] УДК 811.512.19'367.623'37 

811.58 Китайсько-тибетські мови 

На ступінь кандидата 

1043. Трубіцина О. С. Засоби реалізації сугестії в сучасному китайському 

політичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
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[спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та 

Австралії" / Трубіцина Олена Сергіївна ; НАН України, Ін-т сходознавcтва 

ім. А. Ю. Кримського. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — 

[2014-5061 А] 

 УДК 811.581'42:32 

82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь доктора 

1044. Рязанцева Т. М. Європейська метафізична поезія кінця ХІХ — першої 

половини ХХ ст.: мотивно-тематичний комплекс, поетика, стилістика : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" ; 

10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Рязанцева Тетяна Миколаївна ; НАН 

України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38. — 

100 пр. — [2014-4784A] 

 УДК 821(4)-141.09"189/195" 

На ступінь кандидата 

1045. Клюйко Г. С. Ретродетектив у системі жанрів постмодерністської 

літератури: компаративний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Клюйко Гліб 

Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5235 А] 

 УДК 82.091 

1046. Кучер В. В. Жанрово-стильові особливості соціально-утопічного роману 

І половини ХХ століття : (на прикладі укр. та англ. літ.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / 

Кучер Василь Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 

— 150 пр. — [2014-4955 А] 

 УДК 82.091 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

1047. Борискіна К. В. "Юлій Цезар" В. Шекспіра: особливості поетики та 

рецепції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 

"Літ. зарубіж. країн" / Борискіна Ксенія Володимирівна ; НАН України, Ін-т літ. 

ім. Т. Г. Шевченка, [Класич. приват. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4858 А] 

 УДК 821.111-2.09 

1048. Фоміна Л. В. Своєрідність інтерпретації міфу про Ендіміона в 

англійській поезії ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Фоміна Людмила В'ячеславівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5064 А] 

 УДК 821.111-1.09"18" 

1049. Хохель Д. Ю. Епітетарій сучасного англійського й українського істо-

ричного фентезі : (твори С. Кларк і Г. Пагутяк) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Хохель 

Дарія Юріївна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Кам'янець-Поділ. нац. 

ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2014-4832 А] УДК 821.111+821.161.2].091 

821.133.1.0 Французька література 

На ступінь кандидата 

1050. Сатиго І. А. Творчість Леопольда Сенгора в контексті франкомовної 

поетичної традиції ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Сатиго Ірина Андріївна ; НАН України, 

Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. — [2014-4822 А] 

 УДК 821.133.1-1.09 

821.134.2.0 Іспанська література 

На ступінь кандидата 

1051. Нічаєнко І. І. Концепт КРАСА в іспанській художній прозі ХІХ—

ХХ століття та його відтворення в українських перекладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / 

Нічаєнко Ірина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5769 А] 

 УДК 821.134.2-3.03=161.2"18/19" 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь кандидата 

1052. Даракчі М. І. Повість О. І. Купріна "Суламіф": інтертекстуальні виміри : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 

"Порівнял. літературознавство" / Даракчі Максим Іванович ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-5171 А] 

 УДК 821.161.1-31.09 

1053. Кондакова Д. Ю. Петербурзький текст у сучасній російській ліриці: 

вектори художніх пошуків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Кондакова Дар'я Юріївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5250 А] УДК 821.161.1-1.09 

1054. Палій К. В. Система мотивів у ліриці В. Брюсова: семантика, динаміка, 

поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 

"Рос. літ." / Палій Катерина Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернад-

ського, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Сімферополь, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2014-5790 А] 

 УДК 821.161.1-1.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

1055. Циганок О. М. Генологічні концепції фунерального письменства в 

Україні XVII—XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
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[спец.] 10.01.01 "Укр. літ." ; 10.01.06 "Теорія літ." / Циганок Ольга Михайлівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33. — 

100 пр. — [2014-5069 А] 

 УДК 821.161.2.09"16/17" 

На ступінь кандидата 

1056. Бабенко-Жирнова М. В. Сучасна українська філософська лірика: ґенеза 

і модифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.06 "Теорія літ." / Бабенко-Жирнова Марина Віталіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-5531 А] 

 УДК 821.161.2'06-1.09 

1057. Блідченко-Найко В. В. Жанрові та художні особливості поезії в прозі 

раннього українського модернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Блідченко-Найко Вікторія Василівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 

100 пр. — [2014-4854 А] 

 УДК 821.161.2-1.09 

1058. Ботнаренко Н. М. Мала проза В. Стефаника і А. Чехова: поетика, 

типологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Ботнаренко Наталія Михайлівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2014-4860 А] 

 УДК 821.161.2+821.161.1].091 

1059. Дубініна В. О. Проза Бориса Тенети: жанрово-стильові особливості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Дубініна Вікторія Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2014-

5183 А] 

 УДК 821.161.2-3.09 

1060. Дубова І. О. Фольклоризм творчості Степана Руданського : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Дубова 

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

Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 110 пр. — [2014-5184 А] 

 УДК 821.161.2-1.09 

1061. Зайцева А. В. Творчість Олени Пчілки: жанрово-стильові та ідейні 

домінанти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 

"Укр. літ." / Зайцева Анна Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Луганськ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2014-5202 А] 

 УДК 821.161.2.09 

1062. Колеснікова А. Ю. Творчість Олеся Лупія: тематично-змістові, жанрові 

та семантико-стильові домінанти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. літ." / Колеснікова Анна Юріївна ; Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5246 А] 

 УДК 821.161.2.09 

1063. Крикун Л. С. Естетичні стратегії у полі ідеологізованого дискурсу 

(романістика В. Винниченка 1920—1951 років) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Крикун Людмила Сергіївна ; 

НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-

4773 А] УДК 821.161.2.09 

1064. Мельник О. В. Творчість Миколи Маркевича в контексті європейського 

романтизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Мельник Оксана Василівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5744 А] 

 УДК 821.161.2+821.161.1].091 

1065. Шевердіна А. П. Жанрові модифікації художньої біографії : (на ма-

теріалі укр. прози кінця ХХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія літ." / Шевердіна Анастасія Петрівна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5473 А] 

 УДК 821.161.2-3.09"199/200" 

821.162.1.0 Польська література 

На ступінь кандидата 

1066. Мацькович М. Р. Проза Анджея Кусьневича: історія, міф, нарація : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.03 "Літ. 

слов'ян. народів" / Мацькович Марія Романівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

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

[2014-5319 А] УДК 821.162.1-3.09 

1067. Рега Д. О. Типологія футуристичних моделей у творчості Бруно Ясен-

ського та Михайля Семенка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Рега Данило Олексійович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-5017 А] 

 УДК 821.162.1+821.161.2].091 

1068. Ясній Я. О. Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій поло-

нині" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.03 

"Літ. слов'ян. народів" / Ясній Ярина Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5517 А] 

 УДК 821.162.1.091 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та  

окремих країн. Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

1069. Пендерецький О. В. Збалансований розвиток дестинацій промислового 

туризму Карпатського регіону: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Пендерецький 

Орест Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 37 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (51 назва). — 100 пр. — [2014-4780 А] 

 УДК 911.3:338.48](477.8) 

На ступінь кандидата 

1070. Бабич О. В. Регіональна система розселення і збалансований розвиток 

регіону : (сусп.-геогр. дослідж. на прикладі Кіровоград. обл.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 

Бабич Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т географії, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2014-5100 А] 

 УДК 911.37(477.65) 

1071. Батиченко С. П. Суспільно-географічні аспекти захворюваності на-

селення регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Батиченко Світлана Павлівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 110 пр. — [2014-5542 А] 

 УДК 911.3:314.14](477) 

1072. Єрошина Т. В. Суспільно-географічні засади виробництва екологічно 

чистої продукції АПК в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Єрошина Тетяна Вячеславівна ; 

НАН України, Ін-т географії. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-5190 А] 

 УДК 911.3:631.147](477) 

1073. Жежеря Т. П. Форми знаходження та закономірності міграції силіцію у 

поверхневих водних об'єктах різного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / 

Жежеря Тетяна Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т гідробіології 

НАН України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-5631 А] 

 УДК 911.2:556 

1074. Іванок Д. В. Моделювання стану геосистем басейнової ландшафтної 

територіальної структури : (на прикладі р. Десни) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструкт. географія і раціон. 

використання природ. ресурсів" / Іванок Дмитро Вікторович ; Київ. нац. ун-т 

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

(14 назв). — 120 пр. — [2014-5484 А] 

 УДК 911.52:556.51](282.247.324) 

1075. Кривошеїн О. О. Геоінформаційне моделювання потенційної продуктив-

ності землеробських ландшафтів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструкт. географія і раціон. використання 

природ. ресурсів" / Кривошеїн Олександр Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 

120 пр. — [2014-5694 А] 

 УДК 911.9:712.24](477) 
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929 Біографічні дослідження 

929.5 Генеалогія 

На ступінь кандидата 

1076. Гураль О. В. Джерельна база просопографічного портрета родини 

Старицьких (40-і рр. ХІХ ст. — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Гураль Ольга Вячеславівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. 

— 100 пр. — [2014-5608 А] 

 УДК 929.52СТА"184/201" 

929.6 Геральдика (гербознавство) 

На ступінь кандидата 

1077. Бабінська М. С. Українознавчі дослідження Польського Геральдичного 

Товариства (1906—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 

Бабінська Марина Сергіївна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5533 А] 

 УДК 929.6:061.2(=162.1)(477)"1906/1939" 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

1078. Пархоменко В. А. Вітчизняна мемуаристика як джерело з історії націо-

нально-визвольних змагань 1914—1921 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисцип-

ліни" / Пархоменко Владислав Анатолійович ; НАН України, Ін-т історії України. — 

Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). — 100 пр. — [2014-5360 А] 

 УДК 930.2:82(477)-94"1914/1921" 

На ступінь кандидата 

1079. Герасим П. В. Етнокультурні процеси в античних містах-державах 

Північного Причорномор'я в VI—І ст. до н. е.: історіографія проблеми : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Герасим Петро 

Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 17 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2014-4729 А] 

 УДК 930.1(477) 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

1080. Городня Н. Д. Регіональна політика США у Східній Азії (1989—2013 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
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історія" / Городня Наталія Данилівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (50 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-5596 А] 

 УДК 94:327](73+(5-11))"1989/2013" 

На ступінь кандидата 

1081. Воловик О. В. Вплив аномальних явищ природи на соціально-еконо-

мічне життя Російської імперії XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Воловик Ольга Володимирівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 

100 пр. — [2014-5143 А] 

 УДК 94(47+57):504.4-021.423]"17" 

1082. Мацюта П. А. Зовнішня політика Російської імперії 40-х — початку 60-х рр. 

XVIII століття за матеріалами "Архіву князя Воронцова" : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Мацюта Павло Анд-

рійович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухо-

млинського]. — Миколаїв, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4972 А] 

 УДК 94:327](47+57)"174/176" 

1083. Мінаєва Т. В. Російські військовополонені в Австро-Угорщині та 

Німеччині в роки Першої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Мінаєва Тетяна Василівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-4816 А] 

 УДК 94(100):355.415.8(470+571)]"1914/1918" 

1084. Скопненко Б. О. Формування чехословацьких військових частин на 

території СРСР в роки Другої світової війни та їх участь у фронтових операціях 

Червоної армії (1941—1945 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Скопненко Богдан Олександрович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2014-4791 А] 

 УДК 94(437)"1941/1945" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

1085. Бортнікова А. В. Становлення і розвиток міського управління на Волині 

XV—XVI ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Бортнікова Алла Василівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Дніпропетровськ, 2014. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 32—38 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-4802 А] 

 УДК 94+351](477.82)"14/15" 

1086. Маргулов А. Х. Ассирійська національна меншина України в 1920—

1930-х роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Маргулов Артур Худувич ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2014. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 

(34 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5726 А] 

 УДК 94:323.15](477)"1920/1930" 



   

 
179 

1087. Поляков В. Є. Партизанський рух у Криму 1941—1944 рр. у контексті 

військових і суспільно-політичних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Поляков Володимир Євгенович ; 

НАН України, Ін-т історії України, [Респ. ВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Київ, 2014. 

— 39 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (61 назва) та в підрядк. прим. — 300 пр. — [2014-

5374 А] 

 УДК 94(477.75)"1941/1944" 

1088. Титаренко Д. М. Культурне життя в Україні під час нацистської 

окупації : (зона військ. адмін.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Титаренко Дмитро Миколайович ; НАН 

України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 

2014. — 37 с. — Бібліогр.: с. 28—35 (56 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-

5054 А] 

 УДК 94:7.011](477)"1941/1943" 

1089. Ясь О. В. Українські історики у світлі культурних епох і стилів мислення 

початку ХІХ — 80-х років ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 

Ясь Олексій Васильович ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2014. — 40 с. 

— Бібліогр.: с. 33—37 (65 назв). — 100 пр. — [2014-5518 А] 

 УДК 94(477)"1810/1989"(092) 

На ступінь кандидата 

1090. Волос О. В. Діяльність земств Херсонської губернії в галузі сільського 

господарства (остання третина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Волос 

Ольга Василівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5144 А] 

 УДК 94:352.07](477.72)"18/19" 

1091. Герасько М. О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини (друга 

половина XVIII — середина ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Герасько Марина Олександрівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5581 А] 

 УДК 94:39](477.51)"175/185" 

1092. Діденко О. М. Академік ВУАН Орженцький Р. М. (1863—1923) — 

вчений, педагог та один із організаторів статистичної науки в Україні : автореф. дис. 

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

Діденко Ольга Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — 

Київ, 2014. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2014-5617 А] 

 УДК 94:001:311](477)(092) 

1093. Жолоб М. П. Релігійні громади національних меншин підрадянської 

України в 20—30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Жолоб Михайло Петрович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5194 А] 

 УДК 94:[061.2:2]-054.57(477)"1920/1930" 

1094. Кримська О. М. Землеволодіння міст і містечок Подільської губернії 

кінця XVIII — початку ХХ століття: історичний аспект : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Кримська Олена 

Миколаївна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський 

(Хмельниц. обл.), 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2014-5696 А] 

 УДК 94(477.43/.44)"17/19"" 

1095. Кулик Ж. І. Громадсько-політична та культурницька діяльність Олени 

Теліги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Кулик Жанна Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2014. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-

5701 А] 

 УДК 94(477) 

1096. Липова Ю. Д. Діяльність професора А. К. Скороходька у контексті 

розвитку вітчизняної зоогігієнічної науки (20-ті — перша половина 50-х років 

ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.07 "Історія науки й техніки" / Липова Юлія Дмитрівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5487 А] 

 УДК 94:636](477)""192/195"(092) 

1097. Пагіря А. В. Діяльність інтелігенції Української РСР з охорони природ-

ного середовища (друга половина 1940-х — перша половина 1980-х рр.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 

Пагіря Альбіна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. 

— 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2014-5788 А] 

 УДК 94+502.17](477)"194/198" 

1098. Пачос Ю. В. Українсько-польське співробітництво в галузі культури 

(перше десятиліття ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Пачос Юлія Віталіївна ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. 

— Черкаси, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2014-5796 А] 

 УДК 94+008](477+438)"20" 

1099. Сога Л. В. М. І. Сікорський: інтелектуальний портрет краєзнавця, органі-

затора музейної справи в Україні (1950-ті рр. — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Сога 

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

Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 21 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5423 А] 
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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. 

Аблаєв Е. Е. 705 

Аблякімова Е. Е. 286 

Абрамова В. В. 786 

Абрамова І. О. 170 

Абхаірова С. В. 582 

Авершина А. С. 885 

Александрова А. В. 664 

Алексійчук О. Ю. 706 

Алієва Т. А. 670 

Алімова Е. С. 992 

Алфьорова Т. М. 287 

Аль Раммахі Мустафа 

Маккі Мохаммедалі 933 

Амбарчян М. С. 900 

Амет-Уста З. Р. 420 

Анад Алі Шахейд 453 

Анас Хассан 

Абдельфаттах  

Насраллах 671 

Ангельський П. О. 550 

Ангерчік Є. Д. 1033 

Андреєва С. В. 668 

Андрєєв А. В. 729 

Андрєєва А. О. 672 

Андрєєва О. В. 998 

Андрєєва Я. С. 186 

Анісімов В. В. 930 

Антюшко Д. П. 938 

Ануфриева Е. В. 623 

Арабаджиєв Д. Ю. 133 

Арешков П. О. 612 

Арсеньєва Н. О. 828 

Артеменко С. В. 259 

Арустамян О. М. 637 

Асанова З. А. 1042 

Асанова Ф. Б. 454 

Атаманчук І. В. 272 

Атаманюк І. П. 540 

Ачімовіч Д. Т. 288 

Ашикова Е. І. 378 

Ашор Альсадек Ф.  

Салем 264 

Бабенко- 

Жирнова М. В. 1056 

Бабич О. В. 1070 

Бабіна Н. О. 914 

Бабінська М. С. 1077 

Бабков А. В. 868 

Бабух І. Б. 171 

Бадіца М. В. 455 

Бай Шаожун 456 

Байда В. А. 226 

Бакіров М. П. 943 

Бакович О. П. 986 

Балабан С. М. 289 

Балахадзе Л. А. 457 

Балычева Д. С. 608 

Барабаш М. С. 822 

Баранець С. О. 583 

Баранецька О. В. 187 

Барановський О. В. 707 

Барицька О. А. 458 

Барінова Г. О. 757 

Бас О. А. 960 

Батиченко С. П. 1071 

Батракова А. Г. 827 

Бахрієва З. Р. 354 

Бачинська О. М. 459 

Башта Д. А. 767 

Бащук С. Г. 273 

Бебко С. В. 227 

Беженар І. М. 245 

Безрученков Ю. В. 460 

Безуглий О. Ю. 228 

Белоус І. В. 872 

Беляева С. Н. 659 

Бенєвський О. В. 758 

Бережанський М. М. 141 

Березовець В. В. 584 

Бетіна Г. О. 79 

Бєляєва О. Е. 80 

Бирко Н. М. 461 

Білецький Ю. О. 773 

Білик О. С. 172 

Білоус І. Л. 1023 

Більовський О. А. 119 

Білюнас М. В. 597 

Блідченко- 

Найко В. В. 1057 

Бобильов О. О. 569 

Бобрикович О. С. 708 

Боброва Л. Г. 81 

Бобровний Є. В. 852 

Бобровська Н. В. 229 

Богатирьова О. І. 327 

Богута В. М. 431 

Боднар І. Р. 999 

Божко Ю. В. 290 

Бозуленко О. Ю. 178 

Бойко В. С. 957 

Бойко О. В. 82 

Бойчук І. В. 130 

Болдуєва О. В. 180 

Бондар І. М. 68 

Бондар К. В. 973 

Бондаренко Д. С. 291 

Бондаренко Є. М. 370 

Бордюжа А. С. 173 

Борецька З. П. 27 

Борзенко О. П. 462 

Борискіна К. В. 1047 

Борисова К. В. 585 

Бортнікова А. В. 1085 

Борщ В. І. 28 

Борщевський М. О. 618 

Ботвінко- 

Ботюк О. М. 1010 

Ботнаренко Н. М. 1058 

Брижань І. А. 221 

Бриняк О. М. 513 

Британ В. Б. 561 

Британ Ю. В. 463 

Брошко Є. О. 624 

Брюсов В. (1054) 

Бубенець І. Г. 915 

Бублик Т. Т. 111 
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Бугас В. В. 246 

Бугрім Т. В. 673 

Бургман М. К. 230 

Бурдяк М. Р. 799 

Бурлака М. Д. 517 

Бурова З. А. 553 

Бутрин Н. С. 347 

Ваврик В. Б. 231 

Ваврух П. О. 674 

Вайганг Г. О. 518 

Вайсман Е. Я. 379 

Валяшко М. О. (1) 

Вареник О. М. 1002 

Василенко С. Л. 516 

Василиця О. Б. 261 

Васильченко А. В. 83 

Васько С. М. 961 

Ватаманюк Г. П. 421 

Ващук В. А. 649 

Ващук О. В. 426 

Ведмідь Н. І. 222 

Велічук С. М. 274 

Вербов С. В. 283 

Веркалець І. М. 980 

Вертугіна В. М. 422 

Веселовська Г. Б. 559 

Винницька Р. Б. 650 

Винниченко В. (1063) 

Висоцька В. А. 8 

Вишневський О. С. 142 

Віндюк П. А. 1003 

Вінійчук О. О. 587 

Вінтоняк В. Ф. 84 

Вінценз С. (1068) 

Власенко О. С. 380 

Власенко С. В. 746 

Вовк Ю. Б. 131 

Вовкогон А. Г. 629 

Вовчанська О. А. 330 

Вовченко О. В. 9 

Волинюк Д. Ю. 782 

Волобуєв В. В. 751 

Волобуєва Г. Д. 381 

Воловик О. В. 1081 

Волос О. В. 1090 

Волошенко О. О. 29 

Волошин О. В. 120 

Волошко А. В. 57 

Воробйов Г. П. 401 

Воробйова В. І. 762 

Воробйова Т. В. 464 

Воронцова О. М. 975 

Вяткіна Т. Г. 168 

Габа М. І. 382 

Габісонія Т. Н. 675 

Гаваза Є. В. 232 

Гавриш О. М. 916 

Гаджиєв Н. Д. 702 

Гайворонська І. В. 519 

Гайдаш О. С. 161 

Галущинська А. В. 690 

Гальченко Л. В. 465 

Гапєєв С. М. 820 

Гаріджук Л. І. 691 

Гаркуша С. В. 784 

Гасанова А. Е. 939 

Гаспринський І. (63) 

Гаценко Т. С. 570 

Гейко Ю. В. 466 

Гембара Н. О. 532 

Герасим М. Р. 58 

Герасим П. В. 1079 

Герасимова О. В. 692 

Герасько М. О. 1091 

Гербут Н. А. 137 

Гергелюк М. М. 112 

Гетьман Т. О. 85 

Гіндес О. Г. 374 

Гладка Н. М. 895 

Глуговська С. Л. 292 

Глушко О. В. 901 

Глушко С. Ф. 752 

Гнєдаш Г. О. 768 

Годовиченко М. А. 11 

Гозак С. В. 639 

Гойло Н. В. 902 

Голентус І. Е. 562 

Голик С. І. 247 

Голіонко Н. Г. 30 

Головіна О. В. 834 

Голяр О. І. 709 

Гончар Г. В. 510 

Гончаревська А. Г. 383 

Гончаренко О. М. 24 

Гончаров Д. О. 467 

Гончарук С. М. 554 

Горбань Ю. С. 533 

Горбатенко І. А. 811 

Горбатова Є. Ф. 248 

Горбатюк В. І. 384 

Горбенко Н. А. 31 

Горбенко Т. М. 693 

Горбунова В. В. 116 

Горда О. М. 563 

Горіна О. Т. 468 

Городня Н. Д. 1080 

Горячев О. Є. 5 

Грановська О. О. 934 

Грачов С. В. 331 

Гребеньок І. В. 32 

Гребенюк Д. І. 710 

Гречко Д. І. 759 

Гридін О. Ю. 791 

Гриманюк В. І. 812 

Гринченко О. С. 851 

Грицевич Н. Р. 635 

Гриценко О. М. 903 

Грициняк О. І. 233 

Грищенко Д. Г. 162 

Гронський С. В. 293 

Губарєв С. В. 950 

Гугля Ю. О. 625 

Гула Н. В. 86 

Гулахмадов А. А. 769 

Гулей Т. В. 1011 

Гулько О. В. 69 

Гумбольдт В. фон (408) 

Гуменюк Ю. П. 262 

Гура Д. В. 931 

Гураль О. В. 1076 

Гурджиян К. В. 234 

Гурський О. С. 760 

Гусак А. С. 143 

Гусак Л. Є. 444 

Гуслистий К. Г. (510) 

Дадаян З. Ю. 534 

Даналакій О. Г. 771 

Даниленко А. В. 969 

Данилків Х. П. 188 

Данкевич Є. М. 223 

Данько К. Ю. 606 

Даракчі М. І. 1052 

Даценко В. М. 294 

Дащук Ю. Є. 174 
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Дев'яткіна Н. М. 651 

Дементьєва Н. А. 730 

Демченко В. О. 826 

Денисюк М. В. 275 

Дербакова Ю. А. 348 

Дерев'янко Н. В. 535 

Дєгтяр О. А. 375 

Джарти В. В. 295 

Дзеверіна К. С. 144 

Динікова Л. Ш. 63 

Діденко О. М. 1092 

Дікарев О. А. 249 

Діковська І. А. 282 

Діленко В. О. 138 

Дмитрасевич Р. Я. 1012 

Дмитрієва К. І. 366 

Дмитрієва О. В. 417 

Дмитровська В. С. 189 

Довгань О. В. 613 

Долгова О. О. 190 

Домінік А. М. 641 

Дорогань О. І. 962 

Дорошенко Е. Ю. 1000 

Доценко О. Ю. 191 

Дригач Т. Г. 469 

Дроменко О. Б. 888 

Друзь Н. В. 879 

Дубан Р. М. 16 

Дубініна В. О. 1059 

Дубневич Ю. В. 846 

Дубова І. О. 1060 

Дубович О. В. 332 

Дударець Д. В. 333 

Дудніков М. С. 605 

Думанський О. В. 660 

Думич Т. І. 609 

Дурманенко О. Л. 470 

Д'яченко А. В. 296 

Дяченко П. В. 17 

Енверов Р. Р. 265 

Єгоров О. О. 665 

Єлезов К. С. 813 

Ємельова А. П. 418 

Ємчинська Є. О. 694 

Єременко І. І. 976 

Єременко К. О. 349 

Єрмак Ю. І. 471 

Єрмоленко І. Я. 297 

Єрмоленко- 

Князєва Л. С. 371 

Єрошина Т. В. 1072 

Єршова В. С. 298 

Єрьоменко С. А. 711 

Єфименко М. М. 433 

Єфіменко І. М. 334 

Єфімова О. М. 472 

Єфремов В. В. 712 

Єфремова Г. Л. 473 

Єщенко Є. В. 676 

Жамардій В. О. 474 

Жаров К. С. 835 

Жежеря Т. П. 1073 

Жильцова Г. В. 987 

Жиляєв Б. Ю. 545 

Жиляк Н. В. 87 

Жолоб М. П. 1093 

Жорова Є. Р. 33 

Жосан Г. В. 34 

Жукова Н. В. 731 

Жуковський Є. І. 475 

Жуманкулова Л. О. 35 

Журавльов А. В. 299 

Журавльова А. К. 713 

Заблоцький С. А. 785 

Загородня Т. М. 18 

Загреба М. М. 541 

Задорожна О. В. 476 

Заіченко О. С. 578 

Зайко Т. А. 12 

Зайцева А. В. 1061 

Занора В. О. 36 

Заозерська Н. В. 714 

Заполовський М. В. 1024 

Запорожець С. В. 192 

Запухляк В. З. 266 

Заславська О. І. 193 

Заслонкіна А. В. 1013 

Захарова Т. М. 527 

Заяць Г. С. 145 

Збожинська О. В. 889 

Зведенюк Т. Б. 861 

Звєряков О. М. 194 

Згурська О. М. 37 

Здеб В. Б. 59 

Зелінська О. Ю. 1031 

Зелінська С. О. 477 

Зелінська- 

Любченко К. О. 434 

Зінченко Н. О. 638 

Зінченко О. В. 843 

Зінченко Ю. В. 367 

Зінякова В. В. 107 

Змерзлий Б. В. 358 

Зубов В. О. 66 

Іванісова О. Д. 873 

Іванов В. А. 951 

Іванов В. М. 146 

Іванова А. В. 284 

Іванова А. С. 38 

Іванова Л. І. 445 

Іванова Н. Є. 235 

Іванова О. М. 39 

Іванок Д. В. 1074 

Іванюта О. В. 904 

Ігнатюк Р. М. 814 

Ільїна О. С. 571 

Ільків Б. І. 572 

Ілюшина О. М. 163 

Індика С. Я. 661 

Іовчев С. І. 564 

Іонов Д. С. 970 

Ісаєнко А. В. 300 

Іскра Н. І. 754 

Іщенко С. В. 542 

Іщенко Т. В. 1014 

Кавун С. В. 25 

Кадикало Е. М. 586 

Казола А. Д. 815 

Кайдик В. Ю. 844 

Калашник М. В. 175 

Калашник Н. С. 430 

Калиняк О. І. 573 

Калінін В. Ю. 132 

Калінкевич О. М. 614 

Каліновська Т. В. 937 

Калінюк І. В. 549 

Каменєв О. Ю. 897 

Камишин В. В. 403 

Кандєєва В. В. 917 

Каніболоцька М. С. 88 

Каніщев В. М. 592 

Капелюш А. А. 195 

Каплій О. В. 301 

Каплун І. В. 440 
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Капочкіна А. Б. 598 

Караван Я. Р. 741 

Каразін В. Н. (410) 

Каратаєва М. В. 1015 

Кардаш О. Л. 250 

Карпова І. Д. 1034 

Карп'юк О. П. 147 

Касіян Г. В. 1028 

Касьяненко Л. В. 236 

Касянюк М. В. 525 

Катаєв Д. С. 40 

Кацан Т. О. 862 

Кашкано М. А. 892 

Кашуба Я. М. 376 

Квасній М. М. 148 

Квач Я. П. 224 

Кваша К. С. 847 

Квашук В. П. 41 

Квітка О. Л. 988 

Кеберник А. В. 276 

Кернична А. Є. 385 

Кикилик А. М. 423 

Кирилюк С. В. 972 

Кирич І. В. 64 

Кириченко В. В. 89 

Кіпшидзе О. А. 715 

Кірейцева Г. В. 905 

Кларк С. (1049) 

Кленіна І. А. 588 

Клименко А. В. 386 

Клименко К. В. 196 

Клименко О. М. 619 

Климкін В. М. 335 

Климко Н. О. 435 

Кліщук Б. А. 528 

Клочко Н. Б. 60 

Клюй А. М. 574 

Клюйко Г. С. 1045 

Книш П. В. 372 

Ковалевський С. Г. 797 

Коваленко Є. Я. 848 

Коваленко М. А. 774 

Коваленко О. О. 441 

Коваленко Ю. М. 181 

Ковалишин В. В. 642 

Ковальов Д. О. 763 

Ковальчук В. І. 439 

Ковальчук М. О. 368 

Ковтонюк М. М. 446 

Ковтун Н. Я. 630 

Когдась М. Г. 775 

Кожекіна Л. Ю. 121 

Козак К. В. 666 

Козак К. М. 776 

Козаченко А. Ю. 906 

Козенко А. О. 197 

Козлова І. І. 536 

Козлова Н. О. 1004 

Козловський Е. М. 593 

Козубенко Ю. Л. 620 

Козулін С. М. 794 

Колесник А. С. 70 

Колесніков Д. В. 643 

Колеснікова А. Ю. 1062 

Колєнкіна М. С. 845 

Колісніченко П. Т. 198 

Коломоєць В. А. 853 

Коломоєць О. В. 277 

Колупаєв С. М. 734 

Комарчук Є. В. 755 

Кондакова Д. Ю. 1053 

Кондик О. Ю. 352 

Кондович С. В. 560 

Кондрат О. Р. 809 

Кондратюк А. Л. 478 

Кондрико А. А. 122 

Конєв О. А. 971 

Кононець Ю. В. 1016 

Константинів О. В. 436 

Конюхов О. В. 823 

Коптев М. М. 631 

Копчак А. В. 739 

Корепанов А. Л. 663 

Корзаченко О. В. 42 

Кормільцев В. В. 742 

Корнєв А. Ю. 993 

Корнівська М. М. 90 

Корнута Ю. П. 869 

Король Г. Ю. 816 

Корпач О. А. 836 

Корчан А. В. 199 

Корчинський В. В. 2 

Косенкова Т. І. 538 

Костецька К. В. 944 

Костик С. І. 935 

Костинець В. В. 237 

Костинець Ю. В. 251 

Костирко Н. І. 695 

Кострач Л. М. 200 

Костюкевич О. М. 677 

Костюков В. В. 611 

Костюченко О. В. 78 

Костючик О. В. 149 

Косьміна В. В. 267 

Котов М. І. (620) 

Кочубей С. О. 615 

Кравець І. Л. 415 

Кравцов Ю. С. 117 

Кравченко В. В. 302 

Кравченко Н. Г. 303 

Крамар С. І. 387 

Красько Н. С. 511 

Креденець О. В. 260 

Кремень Т. В. 134 

Крецька Ю. А. 479 

Кривенок М. Я. 882 

Кривоногов С. І. 959 

Криворучко Т. В. 1017 

Кривошеїн О. О. 1075 

Криконюк К. М. 1039 

Крикун Л. С. 1063 

Крилова В. О. 977 

Кримська О. М. 1094 

Крип'якевич І. П. (409) 

Крихівський М. В. 520 

Кришко А. Ю. 408 

Круглова А. Ю. 678 

Круглова Н. О. 521 

Крук О. Ю. 761 

Крута Н. С. 522 

Крутько Т. А. 824 

Круц В. О. 575 

Кубракова К. М. 783 

Кузло М. Т. 825 

Кузнецов А. А. 43 

Кузнецов В. В. 735 

Кузнецова К. Д. 945 

Кузнецова Ю. В. 304 

Кузьміна Л. В. 480 

Кузьмінська К. І. 907 

Кузьмук С. Л. 874 

Кулаженко В. В. 44 

Кулеба О. В. 373 

Кулик Ж. І. 1095 
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Кулик І. А. 716 

Кулібаба А. С. 1040 

Куліш Н. С. 108 

Куліш С. М. 447 

Купрін О. І. (1052) 

Курилів Г. М. 679 

Курило С. І. 600 

Куришко Л. А. 908 

Курілович В. Д. 800 

Кусьневич А. (1066) 

Кутек Т. Б. 1001 

Куций Д. В. 831 

Кучанський О. Ю. 6 

Кучер В. В. 1046 

Кучер О. В. 696 

Кучеренко О. О. 697 

Кучинський К. А. 772 

Кучмак О. Б. 717 

Куян І. А. 285 

Лабінський К. М. 810 

Лавра В. М. 579 

Лавренко Я. І. 801 

Лавриненко С. Т. 1032 

Лаврук Н. А. 164 

Лагодич М. М. 109 

Лазарєв О. В. 481 

Лазебна О. А. 1025 

Лапіна Ю. Г. 201 

Ластовець І. В. 91 

Ласукова А. С. 202 

Лебедєва Н. А. 482 

Левдер А. І. 409 

Левченко М. В. 881 

Ледней М. Ф. 547 

Леонова В. І. 483 

Леонова К. П. 863 

Леонова Н. Г. 958 

Леонтьєв Р. П. 854 

Лесінська О. М. 1018 

Леськів М. Р. 165 

Лещук Ю. В. 1026 

Лещух І. В. 203 

Лєвіт Д. А. 71 

Лєсовий В. Ю. 484 

Лимар А. Ю. 548 

Липова Ю. Д. 1096 

Лисак М. А. 252 

Лисенко В. І. 388 

Лисенко В. П. 770 

Лисюченко М. К. 1029 

Литвиненко Г. Л. 652 

Литвинов С. В. 305 

Лібенко І. Ю. 306 

Ліпський Д. В. 307 

Лісова Л. І. 437 

Лісовський А. С. 857 

Літвінов О. П. 792 

Лобода О. І. 877 

Лободенко А. В. 764 

Лозова Л. Я. 989 

Лукомська І. О. 981 

Лук'яненко О. І. 176 

Лук'яненко Т. Л. 621 

Лук'янов Д. В. 13 

Лупальцова О. С. 698 

Лупій О. (1062) 

Луцак О. О. 336 

Луценко І. В. 990 

Лучинська Ю. О. 680 

Лушер В. В. 308 

Любчак К. І. 589 

Люленко С. О. 485 

Ляшенко І. О. 238 

Ма Фен  45 

Мазур А. Г. 681 

Мазур В. П. 909 

Мазур Н. П. 486 

Мазуренко І. К. 942 

Майорова Т. В. 182 

Макарічев В. О. 537 

Макарова А. Л. 991 

Максимов В. В. 576 

Максимова Н. М. 523 

Максим'юк Н. В. 1035 

Малакі І. С. 883 

Малецька З. В. 653 

Малигіна Г. С. 92 

Малоголова О. О. 337 

Малютін О. К. 139 

Мандзюк О. А. 389 

Манько С. Б. 994 

Маргулов А. Х. 1086 

Марина А. С. 390 

Маринич В. Л. 432 

Марич М. Г. 204 

Маркевич В. Ф. 756 

Маркевич М. А. (1064) 

Маркова Т. Д. 253 

Марковський А. І. 983 

Марочкін О. І. 338 

Мартенчук М. Д. 442 

Мартиненко С. С. 667 

Марушко Є. Ю. 682 

Марущак С. М. 46 

Марцинівський М. В. 871 

Марченко О. В. 309 

Марченко С. М. 918 

Марчук О. І. 150 

Маслова О. О. 610 

Масляк Р. Я. 777 

Маслянчук О. Л. 557 

Матвеев О. Б. 662 

Матвеічева Ю. О. 115 

Матвієнко Н. М. 616 

Матковський М. Й. 72 

Матчук С. В. 391 

Матюхов Д. В. 946 

Махніцький О. І. 310 

Мацишин Я. В. 952 

Мацкевич А. Р. 1036 

Мацко Н. В. 718 

Мацук М. Б. 864 

Мацькович М. Р. 1066 

Мацюта П. А. 1082 

Мачулін Л. І. 123 

Машталер В. В. 47 

Мащак Н. М. 48 

Меддур М. М. 832 

Медінцов В. В. 49 

Мезенцева О. О. 255 

Меланчук А. В. 359 

Мельник В. В. 205 

Мельник І. В. 136 

Мельник О. В. 1064 

Мельникова Н. І. 14 

Мельникова О. М. 410 

Мельничук С. К. 93 

Меркулова С. І. 427 

Месюк М. П. 392 

Метлушко В. О. 995 

Микалюк Л. В. 699 

Микитюк М. Р. 740 

Миколаєць В. А. 360 

Микуляк В. Р. 683 
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Мискіна О. О. 206 

Миснік С. І. 151 

Митровка Б. А. 684 

Михайлова В. Л. 73 

Михалюк А. М. 487 

Мицик С. В. 514 

Мілохов Д. С. 590 

Мілько І. В. 239 

Мільчевська Г. С. 411 

Мінаєва Т. В. 1083 

Мінцис Ю. Б. 1019 

Міокова Н. В. 393 

Мірошниченко О. О. 311 

Мічута О. Р. 543 

Міщенко А. О. 910 

Міщенко О. М. 719 

Мовмига Н. Є. 94 

Мозолевська А. С. 1030 

Мойсеєнко С. М. 1020 

Мокроусова О. Г. 984 

Молдован Н. О. 124 

Мордовцев О. С. 177 

Мороз А. Г. 539 

Мороз П. А. 207 

Москаленко Н. М. 890 

Москаленко Ю. В. 736 

Москалець В. В. 617 

Мохаммед Абдуллах 

Джалал Мохаммед 932 

Мудра О. В. 166 

Мудраков В. В. 110 

Мульченко В. В. 339 

Муляк О. В. 787 

Муравинець Ю. В. 953 

Мурад Махмуд  

Хасан Абумуфрех 268 

Мурзін А. В. 940 

Мягкоход Ю. В. 369 

Надточій М. І. 968 

Найда В. Ю. 412 

Накапелюх М. В. 596 

Наконечна С. В. 3 

Наліжитий А. А. 732 

Наплеков Д. М. 551 

Науменко У. В. 488 

Наффаа Х. М. 778 

Нгуен Г. Х. 838 

Немировська Т. І. 599 

Ненька М. М. 870 

Непоп Л. В. 394 

Нестеренко І. Б. 489 

Нечипорук Ю. М. 312 

Нечитайло В. А. 340 

Ніженковський О. І. 654 

Нікітенко Р. С. 357 

Нікітін С. В. 947 

Нікітіна О. О. 424 

Нікітченко Ю. С. 524 

Ніколаєва А. В. 515 

Ніконов А. Ю. 779 

Нікуліна А. С. 555 

Німетуллаєва С. С. 361 

Нісфоян С. С. 919 

Ніцше Ф. (110) 

Нічаєнко І. І. 1051 

Новицька І. К. 703 

Новіков Є. А. 720 

Огорілко О. В. 1038 

Огурцов О. П. 313 

Одінцова А. М. 95 

Одношевна О. О. 849 

Ожован О. О. 858 

Олендер І. Я. 362 

Олещенко Л. М. 19 

Олійник Є. О. 167 

Олійник Л. В. 920 

Олійник О. О. 314 

Олійник С. Ю. 802 

Олтаржевський Д. О. 118 

Омар Алі Махді 1005 

Омельченко Т. В. 240 

Омельчук С. А. 425 

Омєр Киримли А. Е. 921 

Оникієнко Ю. О. 780 

Онищенко Е. К. 50 

Онищук Д. І. 601 

Оніщенко Ю. О. 1041 

Онофрійчук В. П. 395 

Опімах С. Г. 700 

Орел О. В. 798 

Орженцький Р. М. (1092) 

Орлеан А. М. 328 

Орлова Н. В. 65 

Орловська І. Г. 315 

Орчелота О. І. 911 

Остапенко І. В. 125 

Остапенко О. І. 428 

Остафійчук Я. Ф. 490 

Островська М. Ю. 884 

Павинська Н. А. 491 

Павленко І. С. 429 

Павлік Ю. Г. 96 

Павлова А. Ю. 594 

Павлова К. В. 948 

Павлось О. О. 1006 

Павлюковець М. П. 912 

Пагіря А. В. 1097 

Пагутяк Г. (1049) 

Пайманова В. А. 152 

Палій К. В. 1054 

Панасенко Е. А. 404 

Панасюк О. В. 208 

Панченко В. С. 316 

Папаяні С. В. 317 

Параняк Н. М. 803 

Парубчак І. О. 377 

Парфенюк Т. Ю. 492 

Пархоменко В. А. 1078 

Пархоменко П. І. 318 

Пасечник О. С. 278 

Паска М. З. 876 

Паславська Р. Ю. 209 

Пачос Ю. В. 1098 

Пашкова О. Є. 669 

Пащенко І. М. 493 

Пащенко О. В. 558 

Пелех М. І. 978 

Пельо І. М. 640 

Пендерецький О. В. 

 1069 

Перев'язкіна М. В. 737 

Перегудов Ю. В. 817 

Перелигіна Л. С. 841 

Перемітько В. В. 793 

Перков Є. С. 602 

Пестова Т. М. 153 

Петраченко Д. О. 954 

Петриченко Л. О. 448 

Петріченко Г. І. 61 

Петров В. О. 721 

Петровський О. М. 865 

Петрунчак І. М. 241 

Петруняк В. Д. 595 

Пизіна Є. В. 494 
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Пилипака О. А. 529 

Пилипчук С. М. 512 

Пильов В. В. 788 

Письменський Є. О. 329 

Підлипняк І. Ю. 495 

Пінчук А. П. 396 

Піонтковська Я. О. 210 

Плав'юк Л. Ю. 722 

Площик М. В. 256 

Побережна М. П. 51 

Погодаєв С. Є. 922 

Погорілко О. В. 753 

Подгаєцький О. О. 15 

Подунай В. В. 269 

Поздняков М. В. 105 

Поліщук М. М. 855 

Поліщук О. С. 1009 

Полоневич А. П. 963 

Полторацький В. Г. 765 

Поляков В. Є. 1087 

Попова А. М. 530 

Попова О. І. 804 

Попович В. В. 397 

Попович М. Д. 67 

Попович Т. І. 1021 

Поппер О. В. 135 

Посохов І. М. 26 

Потоцька І. С. 97 

Препелиця Г. П. 567 

Привалова О. М. 257 

Придатко О. В. 496 

Приступа В. В. 7 

Приходько Р. П. 577 

Пріла О. А. 10 

Продан І. О. 52 

Проданчук М. А. 898 

Прокоф'єва О. В. 258 

Проскурня М. Г. 53 

Протас С. В. 644 

Прохоров О. В. 626 

Пташенко С. В. 996 

Пузь І. В. 98 

Пучков О. С. 839 

Пушко Р. О. 402 

Пчілка О. (1061) 

Пшиченко В. В. 627 

Радул О. С. 405 

Радченко Н. В. 628 

Ралець Н. В. 748 

Рарок Л. А. 242 

Рауэн Т. В. 891 

Рега Д. О. 1067 

Ремига Ю. С. 54 

Ренкас А. А. 645 

Решетник С. М. 497 

Рибак Л. М. 655 

Рибалко Л. П. 55 

Рибачук О. А. 636 

Рижа Т. В. 923 

Ризак Я. В. 341 

Римар Г. А. 913 

Рищенко І. М. 866 

Родіонова В. М. 646 

Рожман А. О. 20 

Розізнана І. В. 355 

Романуха В. В. 723 

Романченко Є. Ю. 319 

Романьок Т. В. 270 

Романюк Н. М. 154 

Романюк С. О. 896 

Ромащенко І. О. 350 

Росоловська С. О. 724 

Рубанський В. Ю. 565 

Рубаха М. В. 211 

Руданський С. (1060) 

Руднєва А. О. 126 

Рудниченко М. Д. 840 

Ружицький А. В. 155 

Рябицький О. Б. 580 

Рябчиков О. М. 924 

Рябчук О. П. 867 

Рязанцева Т. М. 1044 

Сабадашка М. В. 936 

Савка І. І. 632 

Савченко А. А. 74 

Савченко Д. О. 805 

Савченко Є. В. 850 

Савченко М. В. 140 

Сагайдак І. О. 320 

Сагайдак С. С. 398 

Сагайдак Ю. В. 321 

Сакаль А. П. 342 

Салямон- 

Міхєєва К. Д. 212 

Самбір О. Є. 356 

Самборський О. С. 656 

Самойленко Н. Б. 449 

Самойлік М. С. 169 

Санжаровець В. М. 75 

Сапегін В. М. 821 

Сарабун О. Б. 76 

Сарчук Е. В. 743 

Сатиго І. А. 1050 

Сачок В. В. 685 

Святненко І. О. 127 

Сейдаметова З. Н. 498 

Селезньов Д. Е. 955 

Семененко Н. О. 686 

Семенів В. В. 21 

Семенко М. (1067) 

Семенченко Т. О. 499 

Семенюк Г. С. 128 

Семко М. М. 526 

Семченко- 

Ковальчук О. Б. 179 

Семчук Ю. І. 363 

Сенгор Л. (1050) 

Сергєєв О. П. 925 

Сергієнко А. М. 837 

Сергієнко Р. В. 789 

Сердюк Н. І. 99 

Середюк В. Н. 689 

Сєдих О. М. 633 

Синюк Н. В. 500 

Сис В. В. 956 

Сібілева Г. Ю. 343 

Сіданіч І. Л. 416 

Сідорова В. В. 982 

Сікорський М. І. (1099) 

Сіпайло Л. Г. 243 

Сіренко Ф. Ф. 842 

Скаско О. І. 183 

Скиба Ю. А. 450 

Скопненко Б. О. 1084 

Скоробогатова І. В. 964 

Скороходько А. К. 

 (1096) 

Скрипко А. П. 941 

Сладкевич Н. В. 77 

Слащук А. А. 1022 

Слободяник В. Г. 893 

Слободяник Ю. Б. 899 

Слюсар Д. В. 790 

Смірнов О. Я. 603 
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Сога Л. В. 1099 

Сокиржинська О. О. 100 

Сокол В. Є. 22 

Соколова Л. К. 704 

Соколовський В. В. 501 

Соловей Т. В. 254 

Соловйов О. В. 687 

Соловко І. Т. 795 

Солодкий Є. В. 796 

Соломічев Р. І. 552 

Соломон А. М. 886 

Сохіб Бахджат  

Махмуд  

Альмаваждех  744 

Старицькі  

(родина) (1076) 

Стаховський О. Е. 738 

Стеблянко О. Л. 213 

Степаненко О. О. 806 

Стефаник В. (1058) 

Стех Є. О. 443 

Стигар М. В. 745 

Столбовий Ю. М. 322 

Субота А. В. 647 

Сурова Н. М. 725 

Суходуб І. О. 556 

Тарабукін О. Ю. 279 

Таран І. В. 749 

Таран Н. М. 701 

Тараненко І. В. 263 

Тарасюк Т. М. 591 

Тарасюта К. С. 113 

Татьянко Д. М. 966 

Теличко Н. В. 451 

Теліга О. І. (1095) 

Тенета Б. (1059) 

Тимченко О. М. 829 

Титаренко Д. М. 1088 

Ткаченко О. С. 781 

Ткаченко О. Ю. 856 

Ткачик Л. П. 214 

Токменко О. П. 413 

Тонконога І. В. 156 

Тонкопрядов Є. О. 215 

Торчук М. В. 887 

Торяник І. М. 566 

Трач Ю. П. 833 

Третьякова Т. М. 502 

Троханенко О. В. 216 

Трохимчук І. М. 419 

Трубіцина О. С. 1043 

Турко Д. О. 926 

Тучак Н. І. 657 

Ужвієва О. М. 830 

Улянич І. Ф. 878 

Урусова С. С. 217 

Ушкварок О. В. 414 

Федоришин В. І. 452 

Федько Р. М. 622 

Фелінська А. О. 106 

Ферт О. Г. 438 

Фесенко В. Ю. 1 

Філін Д. В. 546 

Філь Л. В. 894 

Фоманюк С. С. 581 

Фоміна Л. В. 1048 

Форноляк І. В. 101 

Франкевич Л. Ф. 766 

Франко І. (72, 512) 

Фурманець О. А. 859 

Халіновська Л. А. 1037 

Хама Саїд  

Кардокхі Дара 503 

Ханін І. Г. 225 

Харченко В. О. 218 

Харченко Н. В. 184 

Харченко О. В. 949 

Харченко Т. Г. 406 

Хаустова К. М. 56 

Хижняк Є. В. 807 

Химичук К. В. 323 

Ходан В. В. 726 

Холодницький Н. І. 364 

Холькін О. М. 531 

Хохель Д. Ю. 1049 

Хрустальов Ф. С. 129 

Целан П. (1026) 

Цибулько Л. Г. 407 

Цибуляк Н. Ю. 102 

Циганок О. М. 1055 

Цимбалюк С. О. 160 

Цицюра В. І. 324 

Чевела Г. О. 157 

Чекулаєва О. Д. 158 

Челєбіджихан Н. (278) 

Чепелюк А. В. 504 

Червінський А. І. 399 

Чернишова І. В. 974 

Черчович І. І. 1100 

Чефонова Н. В. 875 

Чехов А. (1058) 

Чечель Н. О. 344 

Чжу Вейвей 727 

Чичужко М. В. 4 

Чілікіна Н. О. 997 

Чуб І. М. 345 

Чуєва О. В. 979 

Чхаідзе А. О. 103 

Шаверський А. В. 747 

Шагов Є. А. 733 

Шантир А. С. 62 

Шатілов О. В. 658 

Шатов С. В. 967 

Шахман А. М. 568 

Швец А. В. 688 

Шевердіна А. П. 1065 

Шевченко Н. В. 219 

Шевченко О. А. 505 

Шевчук О. В. 860 

Шекспір В. (1047) 

Шепель Є. В. 220 

Шепель О. Л. 818 

Шершенькова В. А. 280 

Шестеринська В. В. 880 

Шестопалов Р. М. 346 

Шиленко М. В. 325 

Шишка Н. В. 351 

Шкляєва О. П. 750 

Шкодіна І. В. 185 

Школьна О. В. 985 

Шкріба І. І. 728 

Шкрібляк К. П. 365 

Шкуренко О. В. 159 

Шпиг Ю. М. 244 

Шульга Л. В. 104 

Шумигай Д. А. 965 

Шупік І. Є. 23 

Шуп'яна М. Ю. 281 

Шурин О. І. 506 

Щербатюк О. Є. 353 

Щербашин Я. С. 1007 

Щербина К. К. 808 

Щур Н. М. 507 

Щур Н. О. 400 
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Ювковецька Ю. О. 929 

Юр'єва О. Ю. 508 

Юськів Ю. В. 604 

Явдак М. Ю. 927 

Ядловський О. Є. 648 

Якимів Н. Я. 634 

Якубовська Н. В. 928 

Якуніна К. І. 114 

Янкін О. Є. 819 

Яременко В. В. 1008 

Ярмак О. М. 326 

Ярмаченко М. Д. (435) 

Ясенський Б. (1067) 

Ясінська Л. Р. 607 

Ясковець Ю. В. 271 

Ясній Я. О. 1068 

Ясь О. В. 1089 

Яценко В. В. 509 

Ящик Н. Р. 1027 

Ящук Ю. О. 544 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австралія 

 пед. науки 492, 499 

Австрія 

 філол. науки 1025 

 юрид. науки 281 

Австро-Угорщина 

 іст. науки 1083 

Автономна Республіка Крим 

 архітектура 982 

 екон. науки 248 

 іст. науки 1087 

 культура 63 

 юрид. науки 343, 361 

Алушта, м., Автономна  

Республіка Крим 

 архітектура 982 

Англія 

 філос. науки 70 

Ангола 

 техн. науки 815 

Вінницька обл. 

 геол. науки 602 

Волинська обл. 

 гідрологія 606 

 іст. науки 114, 316,  

  1085 

 техн. науки 814 

Галичина 

 історія 1100 

 мистецтво 978 

Десна, р., притока р. Дніпро 

 гідрологія 1074 

Дніпровсько-Донецька западина 

 геологія 605 

Дніпропетровська обл. 

 геол. науки 603-04 

Дністер, р. 

 ґрунтознавство 857 

 екологія 522 

Донецька обл. 

 культура 115 

Закарпатська обл. 

 геофізика 593 

 мистецтво 990 

Запоріжжя 

 соціол. науки 129 

Західна Україна 

 вет. науки 889 

 геогр. науки 1069 

 екон. науки 171 

 с.-г. науки 844 

Західне Поділля 

 мистецтвознавство 986 

Західний Лісостеп України 

 ґрунтознавство 859-60 

Івано-Франківськ 

 екологія 520 

Івано-Франківська обл. 

 архітектура  980 

 держ. упр. 385 

 іст. науки 399 

Іспанія 

 іст. науки 113 

Італія 

 мистецтвознавство 975 

Казахстан 

 екон. науки 35 

Кам'янець-Подільський, м.,  

Хмельниц. обл. 

 юрид. науки 387 

Канада 

 пед. науки 438, 462,  

  508 

Кембридж, м., Англія 

 філос. науки 70 

Київ 

 архітектура 983-84 

 флора 618 
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Кіровоградська обл. 

 геогр. науки 1070 

Країни Азії 

 геол. науки 599 

 екон. науки 267 

 філол. науки 1040 

Країни Європ. Союзу 

 екон. науки 271, 847 

 юрид. науки 288 

Країни Європи 

 геол. науки 599 

 політ. науки 394 

 філол. науки 1009, 1044 

Країни Зах. Азії 

 екон. науки 268 

Країни Перс. затоки 

 екон. науки 268 

Країни Півн. Африки 

 екон. науки 264 

Країни Сх. Азії 

 іст. науки 1080 

Криворізький залізоруд. бас., 

Дніпропетров. обл. 

 геологія 603 

Лівобережний Лісостеп України 

 лісівництво 843 

 овочівництво 875 

Лісостеп України 

зерн. культури 617 

Мексика 

 пед. науки 457 

Миколаївська обл. 

 екон. науки 46 

 культура 514 

Німеччина 

 іст. науки 1083 

 політ. науки 136 

 філол. науки 1025 

Південна Україна 

 екон. науки 156 

 с.-г. науки 873-74 

Північний Лісостеп України 

 агроекологія 867 

Північно-Західне  

Причорномор'я 

 ґрунтознавство 858 

Північно-Східна Україна 

 біол. науки 625-26 

Поділля 412 

 ґрунтознавство 857 

 історія 1094 

Польща 

 іст. науки 1098 

 пед. науки 415, 489 

Правобережний Лісостеп України 

 землеробство 861 

 кормовиробництво 854 

Рівненська обл. 

 гідрологія 606 

 іст. науки 114 

 техн. науки 814 

Російська імперія 359 

 іст. науки 1081-82 

Росія 

 іст. науки 1083 

 мистецтвознавство 989 

Санкт-Петербург, м., Росія 

 мистецтвознавство 989 

Середнє Придніпров'я 

 геохімія 600 

СРСР 

 іст. науки 1084 

 юрид. науки 359 

Стир, р., бас. 

 гідрологія 606 

Східна Галичина 

 історія 109, 281 

Східна Україна 

 с.-г. науки 845 

США 

 іст. науки 1080 

 пед. науки 413-14, 417, 507 

 філол. науки 1021 

 юрид. науки 364 

Туреччина 

 екон. науки 265 

Україна 

 архітектура 981, 984 

 біол. науки 616 

 виноградарство 872 

 вища освіта 502 

 геогр. науки 1071-72, 1075 

 геол. науки 601 

 держ. упр. 372-73, 377, 379-81,  

  383, 386, 396-97, 400, 430 

 екологія 517 
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 екон. науки 30, 139-42, 144-45,  

  147, 158, 161, 176, 179-80,  

  182-83, 188, 195, 197, 200-04,  

  206, 208-11, 213-16, 245-47,  

  249-57, 260-61, 265, 268, 271,  

  376, 395, 402, 847, 899 

 етнографія 510-11, 515 

 іст. науки 1, 15, 401, 620, 841,  

  1077-79, 1086, 1088-89,  

  1092-93, 1095-96, 1098-99 

 мистецтвознавство 985, 993-94, 996 

 пед. науки 404-05, 409-10, 416,  

  418, 423-24, 436, 438,  

  487-88, 491, 497, 501, 509 

 політ. науки 126, 130, 136-37, 394 

 психол. науки 91 

 релігієзнавство 108, 111 

 соц. комунікації 65 

 соціол. науки 121, 129 

 фармацевт. науки 655 

 філол. науки 1038, 1055 

 філос. науки 72 

 юрид. науки 272, 274, 277,  

  280-81, 284-85, 287, 290-96,  

  298-302, 304, 307-13, 317,  

  319, 321-24, 327, 329, 331-32,  

  335, 338-39, 344, 346, 351, 354,  

  356, 358-60, 363, 366, 368-69,  

  371, 388-89 

Українське Полісся 

 агроекологія 869 

 зерн. культури 617 

 плодівництво 871 

Українські Карпати 

 геодинаміка 596 

 гідрологія 981 

УРСР 

 іст. науки 792, 1097 

Франція 

 пед. науки 406 

Харків 

 пед. науки 447 

 філос. науки 123 

Херсонська обл. 

 іст. науки 1090 

Хмельницька обл. 

 мистецтвознавство 993 

 юрид. науки 387 

Центральна Україна 

 с.-г. науки 844 

Чернігівська обл. 

 іст. науки 1091 

Чехословаччина 

 іст. науки 1084 

Чорне море 812 

 судноплавство 358 

 

Автономная Республика Крым 

 биол. науки 608, 623 

 мед. науки 659 

Чёрное море 

 гидробиология 608 

ПЕРЕЛІК РУБРИК, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

ПРИ ОФОРМЛЕННІ РОЗДІЛУ "ЗМІСТ" 

0 Загальний відділ 

00 Загальні питання науки та культури 

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

030 Універсальні довідкові видання (як тема) 

050 Серіальні видання. Періодика 

06 Організації загального типу 

070 Газети. Преса. Журналістика 

08 Видання змішаного змісту. Збірники 

087.5 Публікації для молоді 

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 

1 Філософія. Психологія 

2 Релігія. Теологія (богослов'я) 

3 Суспільні науки 
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30 Теорія, методологія та методи суспільних наук в цілому. Соціографія 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

32 Політика 

33 Економіка. Економічні науки 

34 Право. Юриспруденція 

35 Державне адміністративне управління. Уряд. Військова справа 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

5 Математика. Природничі науки 

502/504  Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія 

51 Математика 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

53 Фізика 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

55 Геологія. Науки про Землю 

56 Палеонтологія 

57 Біологічні науки загалом 

58 Ботаніка 

59 Зоологія 

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 

60 Біотехнологія 

61 Медичні науки 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове господарство. 

Мисливство. Рибне господарство 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство. Служба 

побуту 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку, транспорту, торгівлі, 

поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості та ремесла, 

що виробляють готову продукцію 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні 

роботи  

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт  

8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

82 Художня література. Літературознавство 

9 Географія. Біографії. Історія  

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

908 Краєзнавство  

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. 

Регіональна географія 

929 Біографічні дослідження 

93/94 Історія 
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