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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

5554. Вальчик В. Е. Історія наукового забезпечення широкомасштабних 

досліджень ґрунтів УРСР у 30—60-х рр. ХХ ст. : автореф. дис на здобуття наук. 

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

Едуардович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2015. — 

24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4326 А] 

 УДК 001.891:631.4](477)"1930/1960" 

5555. Павлушко Ю. І. Академік О. А. Бугуцький (1929—2000 рр.): інте-

лектуальна біографія вченого, організатора аграрної науки в Україні : автореф. дис. 

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

Павлушко Юрій Іванович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 25 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — 100 пр. — [2015-4143 А] 

 УДК 001.89:631.1](477)(092) 

5556. Ушенко П. А. Становлення та функціонування Харківського науково-ви-

робничого комплексу кондиціонеробудування (початок 30-х рр. — початок 90-х рр. 

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

"Історія науки й техніки" / Ушенко Поліна Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-4991 А] 

 УДК 001.32:697.94](477.54-25)"1930/1990" 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

5557. Гізун А. І. Методи та засоби оцінювання параметрів безпеки для 

виявлення кризових ситуацій в інформаційній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Андрій Іванович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-4544 А] УДК 004.056 

5558. Кінзерявий О. М. Стеганографічні методи приховування даних у век-

торні зображення, стійкі до активних атак на основі афінних перетворень : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту 

інформації" / Кінзерявий Олексій Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4563 А] 

 УДК 004.056.5 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

5559. Грига В. М. Апаратно-орієнтовані спеціалізовані пристрої виконання ма-

тематичних операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Грига Володимир Михайло-

вич ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Тернопіль, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-3786 А] 

 УДК 004.31 

5560. Стальченко О. В. Аналого-цифрові тракти перетворення високочастот-

них сигналів з коригуванням нелінійності : автореф. дис. на здобуття наук ступеня 

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

Олександр Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2015. — 27 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 20—24 (32 назви). — 100 пр. — [2015-4857 А] 

 УДК 004.383.3.057.6 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 

5561. Богдан І. В. Методи та інструментальні засоби верифікації моделей 

об'єктно-орієнтованих програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Богдан Ірина Валентинівна ; Чернігів. 

нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-5368 А] 

 УДК 004.415.5 

5562. Доренський О. П. Інформаційна технологія синтезу тестових моделей 

поведінки об'єктів програмного забезпечення АСУ на стадії об'єктно-орієнтованого 

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

05.13.06 "Інформ. технології" / Доренський Олександр Павлович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-3943 А] 

 УДК 004.415.53 

5563. Коніщева А. П. Моделі та методи проектування цифрових компонентів 

комп'ютерних систем на основі табличних мов опису апаратури : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Коніщева Анна Павлівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 

[Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Харків, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-3817 А] 

 УДК 004.421 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

5564. Коляда А. С. Моделі і методи пошуку інформації у наукометричних 

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

05.13.06 "Інформ. технології" / Коляда Андрій Сергійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. 

— Одеса, 2015. — [20] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-4567 А] 

 УДК 004.659 

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

На ступінь доктора 

5565. Коростіль О. Ю.-Ю. Інформаційна технологія автоматизованого, інфор-

маційного впливу на соціальні об'єкти на основі використання текстових моделей : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. 

технології" / Коростіль Ольга Юрій-Юстинівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 

2015. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—40 (39 назв). — 100 пр. — [2015-4464 А] 

 УДК 004.774.2:004.91 

На ступінь кандидата 

5566. Андрухів А. І. Методи та засоби адаптивного забезпечення навчального 

процесу ВНЗ інформаційними матеріалами бібліотеки : автореф. дис. на здобуття 

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

машин і систем" / Андрухів Андрій Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5121 А] 

 УДК 004.777:027.7 

5567. Байас Сампедро М. М. Інформаційна технологія координації рішень 

локальних систем управління в паралельних технологічних процесах : автореф. дис. 

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

Байас Сампедро Марсія Марісоль ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2015. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4765 А] 

 УДК 004.75 

5568. Верьовко М. В. Інформаційна технологія моніторингу дистанційного 

навчання по даним мережного трафіку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Верьовко Марія Вадимівна ; 

Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-4654 А] 

 УДК 004.77:378.147 

5569. Данладі А. Моделі й методи генерації трафіка бездротових мереж і 

оцінка їх продуктивності : [автореф.] дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Данладі Алі ; Нац. 

металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4787 А] 

 УДК 004.7:004.942 

5570. Іванов Ю. С. Супровід динамічних об'єктів у відеопотоках розподілених 

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

наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Іванов Юрій Сер-

гійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (19 назв). — 120 пр. — [2015-4173 А] 

 УДК 004.75:004.932 

5571. Казімірова В. В. Забезпечення ефективності комп'ютерної мережі авто-

матичної ідентифікаційної системи з використанням сингулярного вейвлет-аналізу : 

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

системи та компоненти" / Казімірова Віра Василівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). 

— 100 пр. — [2015-3804 А] 

 УДК 004.77:004.896 

5572. Можаєв М. О. Розподіл мережевого ресурсу комп'ютерних мереж 

системи акустичного моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Можаєв Михайло 

Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2015-4103 А] 

 УДК 004.77 
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5573. Яцук П. П. Підвищення точності прогнозування розвитку технологій на 

телекомунікаційних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Яцук Петро Петрович ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Харків, 

2015. — 21, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. 

— [2015-4160 А] 

 УДК 004.7:621.391]-043.86 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

5574. Альошин С. П. Інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень 

управління складними соціотехнічними системами : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Павлович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем, [Полтав. нац. техн. ун-т 

ім. Юрія Кондратюка]. — Київ, 2015. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (62 назви). 

— 100 пр. — [2015-5361 А] 

 УДК 004.896 

5575. Бадьоріна Л. М. Методологічні засади інтелектуальної обробки знань : 

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

технології" / Бадьоріна Любов Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — 

Київ, 2015. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (26 назв). — 100 пр. — [2015-5123 А] 

 УДК 004.89 

На ступінь кандидата 

5576. Арцибасов В. Є. Методи та засоби побудови рекомендаційних систем 

для задач електронної комерції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Арцибасов Віталій Євгенович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 

100 пр. — [2015-4442 А] 

 УДК 004.891.2 

5577. Бальченко І. В. Інформаційна технологія планування робіт в автома-

тизованій системі управління сільськогосподарським підприємством : автореф. дис. 

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

Бальченко Ірина Володимирівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4524 А] 

 УДК 004.896:631.15 

5578. Бойко Ю. П. Методи та моделі стиску інформаційних потоків в системах 

підтримки прийняття рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Бойко Юлія Петрівна ; 

Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-4124 А] 

 УДК 004.832.2.042 

5579. Олійник Р. В. Інформаційна технологія моделювання прикладних ре-

сурсів в поліграфічно орієнтованій мережевій інфраструктурі : автореф. дис. на 

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

Олійник Роман Володимирович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 100 пр. — [2015-4480 А] 

 УДК 004.81:655 
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5580. Петришин С. І. Інформаційна технологія кластеризації станів ком-

п'ютерної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Петришин Сергій Іванович ; Вінниц. нац. техн. 

ун-т. — Вінниця, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 

100 пр. — [2015-3847 А] 

 УДК 004.891 

5581. Поліщук В. В. Моделі і методи інформаційної технології оцінювання 

інвестиційних проектів і кредитоспроможності суб'єктів підприємництва : автореф. 

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

нології" / Поліщук Володимир Володимирович ; Укр. акад. друкарства, [ДВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-4599 А] 

 УДК 004.891:005 

5582. Федушко С. С. Методи та засоби комп'ютерно-лінгвістичного аналізу досто-

вірності соціально-демографічних характеристик учасників віртуальних спільнот : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 10.02.21 "Структур., 

приклад. та мат. лінгвістика" / Федушко Соломія Степанівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (23 назви). — 

130 пр. — [2015-4199 А] УДК 004.891:81'322.5]:004.773 

5583. Якимчук В. С. Інформаційна технологія дослідження стану серцево-

судинної системи людини за складом повітря, що видихається : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. і біол. інформатика 

та кібернетика" / Якимчук Вікторія Сергіївна ; НАН України, М-во освіти і науки 

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

України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—

21 (22 назви). — 110 пр. — [2015-5280 А] 

 УДК 004.891.3:616.12-07 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь кандидата 

5584. Бабич Ю. І. Інформаційна технологія підвищення відмовостійкості ерга-

тичних систем критичного застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Бабич Юлія Ігорівна ; Одес. 

нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4764 А] 

 УДК 004.9.052.3 

5585. Барановський О. М. Інформаційна технологія аналізу самоподібних 

інформаційних потоків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Барановський Олексій Миколайович ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5363 А] 

 УДК 004.9 

5586. Бойко О. В. Інформаційні технології обробки просторово розподілених 

даних для прогнозу стоку води та радіаційних забруднень з річкових водозборів : 

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

технології" / Бойко Олексій Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем мат. 

машин і систем. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2015-5130 А] УДК 004.9:504.5 
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5587. Верес З. Є. Методи та засоби масштабування рухомих та нерухомих 

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

05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Верес Зеновій Євгенович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-4127 А] 

 УДК 004.932 

5588. Євдін Є. О. Інформаційна технологія розподілених об'єктів-обгорток для 

інтеграції моделей в системи підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки : 

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

технології" / Євдін Євген Олександрович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і 

систем. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 (31 назва). — 100 пр. — 

[2015-5031 А] 

 УДК 004.9 

5589. Золотухін О. В. Методи класифікації політематичних текстових доку-

ментів із застосуванням нейро-фаззі технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Золотухін Олег Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 

21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3945 А] 

 УДК 004.912 

5590. Коваленко М. В. Інформаційна технологія автоматичного анотування 

відеофрагментів на базі онтологічних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Владиславович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4177 А] 

 УДК 004.932.72 

5591. Марковець О. В. Математичне та програмне забезпечення організації 

взаємодії громадян з органами влади в гетерогенних веб-середовищах : автореф. дис. 

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

обчислюв. машин і систем" / Марковець Олександр Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (29 назв). — 100 пр. 

— [2015-5065 А] УДК 004.942:004.774.6 

5592. Надеран С. В. Розпізнавання будівель на супутникових зображеннях 

надвисокої роздільної здатності за допомогою нейронних мереж : автореф. дис. на 

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

інтелекту" / Надеран Світлана Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-4406 А] УДК 004.932.72'1:004.722.45 

5593. Нога А. Ю. Інформаційна технологія контролю шкідливих викидів 

енергоактивних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Нога Андріан Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-4227 А] УДК 004.9:[502.175:504.5 

5594. Огнєва О. Є. Моделі і інформаційні технології підтримки прийняття 

рішень при управлінні виробництвом будівельних матеріалів : автореф. дис. на 

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

Огнєва Оксана Євгенівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3971 А] 

 УДК 004.9:691 
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5595. Пелех Ю. М. Методи та засоби маркерування мовних сигналів : автореф. 

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

штуч. інтелекту" / Пелех Юрій Миронович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 5 (10 назв), 19—22 (22 назви). — 120 пр. — [2015-

4188 А] УДК 004.934 

5596. Петрів Ю. І. Інформаційна технологія прогнозування якості процесу 

виготовлення малооб'ємних видань на вкладально-швейно-різальних агрегатах : 

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

технології" / Петрів Юрій Ігорович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2015. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3848 А] 

 УДК 004.942:686.1 

5597. Сасс Т. С. Інформаційні технології удосконалення процесів сушіння по-

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

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Сасс Тарас Стефанович ; Укр. акад. 

друкарства. — Львів, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (19 назв). — 120 пр. — 

[2015-4499 А] 

 УДК 004.942:655.02 

5598. Стрямець О. С. Геоінформаційна технологія просторового аналізу про-

цесів стоку та емісії парникових газів у лісовому господарстві Польщі : автореф. дис. 

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

Стрямець Олександр Сергійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-4232 А] 

 УДК 004.9:630*1](438) 

5599. Токар О. Є. Інформаційна технологія дослідження стоку вуглецю в 

лісових екосистемах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Токар Ольга Євгенівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

1 30 пр. — [2015-4504 А] 

 УДК 004.942:630*1 

5600. Федак В. І. Методи та засоби усунення спотворень відеосигналів з 

використанням їх надлишковостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Федак Володимир 

Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4198 А] 

 УДК 004.932 

5601. Фурманова Н. І. Математичне та програмне забезпечення автоматизо-

ваного синтезу топологій мікросмужкових фільтрів НВЧ : автореф. дис. на здобуття 

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

робіт" / Фурманова Наталія Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Запоріз. нац. 

техн. ун-т]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2015-3880 А] 

 УДК 004.9:621.372 

5602. Четирбок П. В. Розпізнавання об'єктів на основі векторної міри близь-

кості образів у просторі похибок : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Четирбок Петро 

Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4358 А] 

 УДК 004.932.72'1 
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5603. Яремчук С. О. Моделі, методи і технологія апріорного оцінювання по-

казників надійності обліково-аналітичних інформаційних систем : автореф. дис. на 

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

Яремчук Світлана Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2015-4159 А] 

 УДК 004.9.052:657 

5604. Яців М. Р. Інформаційна технологія проектування мультимедійних ви-

дань для потреб інклюзивної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Яців Маркіян Романович ; Укр. 

акад. друкарства. — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). 

— 100 пр. — [2015-4519 А] УДК 004.942:004.7.032.6 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

5605. Балан О. С. Управління процесом прийняття інвестиційних рішень на 

підприємствах виробничої сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

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

Сергійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—41 (60 назв). — 120 пр. — [2015-3764 А] 

 УДК 005.53:330.322 

5606. Гончар О. І. Управління потенціалом підприємства за умов євроінтег-

рації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Гончар Ольга Іванівна ; Хмельниц. нац. ун-т. 

— Хмельницький, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (54 назви). — 

100 пр. — [2015-4903 А] 

 УДК 005.336:339.9(4) 

5607. Данченко О. Б. Методологія інтегрованого управління відхиленнями в 

проектах : автореф. дис на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 

"Упр. проектами і програмами" / Данченко Олена Борисівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури, [Ун-т економіки та права "Крок"]. — Київ, 2015. — 45 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (52 назви). — 100 пр. — [2015-4330 А] 

 УДК 005.8:005.22 

5608. Лобов С. П. Методологічні основи оцінювання ефективності прискорен-

ня процесів управління підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-

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

Павлович ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2015. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (47 назв). — 100 пр. — [2015-4224 А] 

 УДК 005.6 

На ступінь кандидата 

5609. Бакуліна О. С. Мотивація персоналу сільськогосподарських підприємств в 

умовах реалізації євроінтеграційних пріоритетів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Бакуліна Оксана Сергіївна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4883 А] 

 УДК 005.95/.96:631.15 

5610. Безнощенко Н. О. Забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств в сучасних умовах господарювання : автореф. дис на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Безнощенко Наталія Олександрівна ; Одес. нац. екон. ун-т, [Одес. нац. політехн. ун-т]. 

— Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2015-4323 А] 

 УДК 005.332.4:005.22 

5611. Бєляєва Н. С. Формування системи стратегічного управління витратами 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бєляєва Наталія 

Сергіївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2015-4324 А] 

 УДК 005.21:338.512 

5612. Білоусова А. Ю. Інформаційна підтримка прийняття стратегічних управ-

лінських рішень на підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Білоусова Анастасія 

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

2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2015-3766 А] 

 УДК 005.35:005.21 

5613. Бойко О. Б. Комбіновані підходи до управління чинниками інноваційної 

діяльності машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Богданович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4888 А] 

 УДК 005.342:62 

5614. Бойко Т. Л. Управління інтелектуальним потенціалом підприємств : 

(за матеріалами телекомунікац. підприємств України) : автореф. дис. на здобуття 

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

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

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

4650 А] УДК 005.336.4:621.39(477) 

5615. Букреєва Д. С. Організаційно-економічний механізм ефективного управ-

ління промисловим підприємством на засадах контролінгу : автореф. дис. на здо-

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

приємствами" / Букреєва Дар'я Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпро-

петровськ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 120 пр. — 

[2015-4535 А] 

 УДК 005.584:334.716 

5616. Вавдійчик І. М. Управління товарними ресурсами підприємств роздріб-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Вавдійчик Ірина Миколаївна ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-4372 А] 

 УДК 005.936.43 

5617. Вахлакова В. В. Екологізація діяльності промислового підприємства : 

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

та упр. підприємствами" / Вахлакова Вікторія Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2015. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-3776 А] 

 УДК 005.9:502.13 



   

 
14 

5618. Ващенко Т. В. Організаційно-економічні засади формування стратегії 

імпортозаміщення промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ващенко Тетяна Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-4771 А] 

 УДК 005.21:658.8 

5619. Воржакова Ю. П. Формування конкурентної політики поліграфічних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Воржакова Юлія Петрівна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (30 назв). — 100 пр. — [2015-4901 А] 

 УДК 005.332.4:655 

5620. Гессен А. Є. Формування соціальних програм підприємств на основі 

оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності : автореф. дис. на здобуття 

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

Гессен Анатолій Євгенович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 

[Класич. приват. ун-т]. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-4209 А] 

 УДК 005.35:005.51 

5621. Глушко О. В. Економічний інструментарій в управлінні економічною 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Глушко Олег Володимирович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-4662 А] 

 УДК 005.2 

5622. Данилюк-Черних І. М. Управління розвитком людських ресурсів під-

приємств на засадах сінтелектики : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Данилюк-Черних 

Ірина Миколаївна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу]. — Тернопіль, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-4329 А] 

 УДК 005.336.4:005.95 

5623. Дивінець О. Л. Стратегія соціально-економічного розвитку міських 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дивінець Олег 

Леонідович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т", [ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т 

ім. Альфреда Нобеля"]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4908 А] 

 УДК 005.591.3:656 

5624. Дідур К. М. Формування системи управління персоналом аграрних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Дідур Катерина Миколаївна ; Харків. нац. 

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (30 назв). — 80 пр. — [2015-4331 А] 

 УДК 005.95:631.11 

5625. Житкевич О. В. Математичні методи, моделі та програмні засоби 

управління конкурентоспроможністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
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економіці" / Житкевич Олена Валеріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[ВНТУ "Вінниц. нац. техн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4913 А] 

 УДК 005.332.4:330.45/.46 

5626. Журавльова С. М. Стратегічне управління підприємствами готельного 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Журавльова Світлана Миколаїв-

на ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2015. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2015-4253 А] 

 УДК 005.21:640.4 

5627. Захаренко Н. С. Антикризове управління промисловими підприємства-

ми шляхом оптимізації фінансово-економічних результатів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. під-

приємствами" / Захаренко Наталя Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". 

— Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4557 А] 

 УДК 005.59:334.716 

5628. Кійко С. Г. Управління ресурсними потоками портфеля проектів мета-

лургійного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Кійко Сергій Геннадійович ; Нац. 

ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-

ського "Харків. авіац. ін-т"]. — Миколаїв, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-4804 А] 

 УДК 005.8:669 

5629. Коберник І. В. Механізм управління інноваційним розвитком інтегро-

ваних структур бізнесу в умовах становлення економіки знань : автореф. дис. на 

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

вом" / Коберник Іван Валерійович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4690 А] 

 УДК 005.342 

5630. Корчагіна Г. А. Оцінка професійної культури управлінського персоналу 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Корчагіна Галина Анатоліївна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 150 пр. — [2015-4932 А] 

 УДК 005.5:005.336.2 

5631. Кошарна П. С. Формування стратегічного інструментарію позиціону-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кошарна Поліна Сергіївна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 150 пр. — [2015-4935 А] 

 УДК 005.21:005.936.3 

5632. Кукоба О. В. Управління реорганізацією підприємства : (за матеріалами 

пром. підприємств залізн. машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

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

— Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2015-4571 А] УДК 005.591.4 
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5633. Лемешко Т. А. Управління якістю в освітніх корпоративних інформа-

ційних системах управління проектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Лемешко Тетяна 

Анатоліївна ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2015-5060 А] 

 УДК 005.8:005.336.3]:378 

5634. Лєонова С. М. Моделі та методи управління програмою розвитку 

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

05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Лєонова Світлана Миколаївна ; Одес. нац. 

мор. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2015-5178 А] 

 УДК 005.591.3:629.5.01 

5635. Литвинов О. І. Стратегічний розвиток торговельного підприємства в 

умовах невизначеності зовнішнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

винов Олександр Ігорович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, [Донец. нац. 

ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Харків, 2015. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4825 А] 

 УДК 005.21:339.17 

5636. Лінчевська Н. М. Формування організаційно-економічного механізму 

управління інноваційно-інвестиційними процесами на газотранспортних підприємст-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Лінчевська Наталія Михайлівна ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та 

історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України]. — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4706 А] 

 УДК 005.342:622.691 

5637. Мазуркевич О. І. Моделі та інструменти визначення пріоритетів 

проектів реструктуризації на основі якісного підходу : автореф. дис. на здобуття 

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

Мазуркевич Олександра Ігорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [ДВНЗ "Придніпров. 

держ. акад. буд-ва та архітектури України"]. — Одеса, 2015. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (21 назва). — 100 пр. — [2015-4101 А] 

 УДК 005.8 

5638. Майстер Л. А. Механізм підвищення конкурентоспроможності персо-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Майстер Людмила Анатоліївна ; 

Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4582 А] 

 УДК 005.963 

5639. Мандрик О. Я. Управління інтелектуально-кадровим забезпеченням 

роздрібних торговельних підприємств : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня 

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

Оксана Ярославівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — 

Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-

4586 А] УДК 005.336.5:005.95]:339.17 

5640. Мантур-Чубата О. С. Організаційно-економічний механізм управління 

ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Мантур-Чубата Олена Сергіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5182 А] 

 УДК 005.334:339.9 

5641. Мягков Ю. П. Моделі та інструменти формування організаційної струк-

тури проектно-орієнтованого підприємства в умовах турбулентного оточення : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проек-

тами і програмами" / Мягков Юрій Петрович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. 

металург. акад. України]. — Одеса, 2015. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-4105 А] 

 УДК 005.8 

5642. Никоненко А. В. Маркетингові засади кадрового забезпечення під-

приємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Никоненко Андрій 

Володимирович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 1 20 пр. — [2015-4477 А] 

 УДК 005.953:331.5]:664 

5643. Полтавська О. В. Управління матеріальним стимулюванням персоналу 

підприємств готельного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Оксана Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 27 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—24 (39 назв). — 100 пр. — [2015-4600 А] 

 УДК 005.955:640.4 

5644. Помінова І. І. Вища освіта як інституційно-господарська платформа 

розвитку інтелектуального капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Помінова Ірина 

Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2015-4032 А] 

 УДК 005.336.4:378.014.5 

5645. Романів Т. В. Моделі та методи управління комунікаційними бар'єрами в 

складних проектах на основі ціннісноорієнтованого підходу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програ-

мами" / Романів Тетяна Віталіївна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бе-

кетова, [Ун-т економіки та права "Крок"]. — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5094 А] 

 УДК 005.8 

5646. Северина С. В. Оцінка ефективності діяльності підприємства : автореф. 

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

підприємствами" / Северина Світлана Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". 

— Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-3866 А] 

 УДК 005.52:005.336.1 

5647. Тесак О. В. Ризики у відносинах машинобудівного підприємства із 

суб'єктами зовнішнього та внутрішнього середовища : автореф. дис. на здобуття 

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

Тесак Олександра Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 

25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (27 назв). — 100 пр. — [2015-

5349 А] УДК 005.334:62 
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5648. Тодощук А. В. Управління митними ризиками у діяльності машино-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тодощук Андрій Васильович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права"]. — 

Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2015-

5222 А] 

 УДК 005.334:339.543]:62 

5649. Трофімчук Т. М. Оцінювання та забезпечення розвитку людського 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Трофімчук Тетяна Михайлівна ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4197 А] 

 УДК 005.96:331.103 

5650. Халіна О. В. Формування організаційного забезпечення управління еко-

номічною безпекою машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

ліна Олена Василівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Укр. акад. друкарствА] 

. — Харків, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. 

— [2015-4233 А] 

 УДК 005.934:621 

5651. Харута В. С. Методи та моделі формування команди проекту побудови 

пасажирських маршрутних систем міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Харута Віталій 

Сергійович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2015-5112 А] 

 УДК 005.8:656.025.2 

5652. Черепня Г. М. Управління ризиками машинобудівних підприємств на 

аналітико-інструментальних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Черепня Галина 

Миколаївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4278 А] 

 УДК 005.334:62 

5653. Чорнуха І. В. Формування стратегії розвитку будівельного підприємства 

в умовах інвестиційної конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чорнуха Ігор 

Вікторович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2015-3895 А] 

 УДК 005.21:330.341.1 

5654. Шабельникова Є. А. Інноваційний розвиток підприємства як основа за-

безпечення його конкурентоспроможності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

никова Євгенія Андріївна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь 

(Донец. обл.), 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 120 пр. — [2015-3997 А] 

 УДК 005.342 

5655. Шамов О. В. Методи портфельного управління проектно-орієнтованими 

судноремонтними організаціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Шамов Олексій Володи-

мирович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16. — 100 пр. — [2015-3998 А] 

 УДК 005.8:629.5.083.5 

5656. Швед Л. Р. Стратегічне планування розвитку діяльності підприємства з 

використанням мультиплікаторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Швед Любомир 

Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4320 А] 

 УДК 005.21:005.337.1 

5657. Щедров І. М. Підтримка прийняття рішень в управлінні латентними 

мультиплікативними ризиками проектів будівництва мегаспоруд : автореф. дис. на 

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

програмами" / Щедров Ігор Миколайович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2015-

4120 А] УДК 005.53:005.8 

5658. Якимчук Т. В. Управління інвестиційною стратегією на підприємствах 

молочної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Якимчук Тетяна Володи-

мирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17. — 100 пр. — [2015-3911 А] 

 УДК 005.21:330.322:637.1 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 

5659. Васілевський О. М. Розвиток теоретико-методологічних засад метроло-

гічного забезпечення методів і засобів вимірювання обертових параметрів елект-

ромоторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.02 

"Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Васілевський Олександр Мико-

лайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2015. — 

38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 (39 назв). — 100 пр. — [2015-4449 А] 

 УДК 006.91:621.313.13.08 

5660. Гордієнко Т. Б. Розвиток наукових основ побудови та удосконалення 

багаторівневої національної системи стандартизації : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

забезп." / Гордієнко Тетяна Богданівна ; Одес. держ. акад. техн. регулювання і якості. 

— Одеса, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (52 назви). — 100 пр. — 

[2015-5374 А] 

 УДК 006.034 

На ступінь кандидата 

5661. Бондаренко О. А. Прогнозування та покращання якості об'єктів через 

визначення раціонального рівня параметрів, що впливають на їх властивості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 

"Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Бондаренко Оксана Анатоліївна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. металург. акад. України]. — Львів, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 110 пр. — [2015-4448 А] 

 УДК 006.015.5:658.56 
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5662. Гусельніков О. В. Методи підвищення точності вимірювальних авто-

генераторних перетворювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

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

Олексій Вікторович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т 

метрології", [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5026 А] 

 УДК 006.9 

5663. Жарко Ю. Г. Удосконалення процедур оцінювання невизначеності 

вимірювань під час сертифікаційних випробувань колісних транспортних засобів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стан-

дартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Жарко Юрій Григорович ; Укр. інж.-

пед. акад., [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4252 А] 

 УДК 006.9:629.018 

5664. Зайченко О. Б. Удосконалення методів вимірювання параметрів сиг-

налів і трактів НВЧ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Зайченко Ольга 

Борисівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Харків, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. 

— [2015-4212 А] 

 УДК 006.91:[621.317:621.372.8 

5665. Карпенко С. Р. Удосконалення метрологічного забезпечення прецизій-

них вимірювань електричної потужності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Карпенко Станіслав Романович ; Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. — 

Одеса, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2015-5390 А] 

 УДК 006.44:621.311 

5666. Катрич О. О. Розвиток кваліметричних методів оцінювання процесів 

систем управління якістю підприємств відповідно до вимог міжнародних стандартів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стан-

дартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Катрич Олег Олександрович ; Укр. 

інж.-пед. акад. — Харків, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-4256 А] УДК 006.9:005.6 

5667. Овчарова Т. О. Удосконалення моделей та методів обробки вимірю-

вальної інформації за допомогою штучних нейронних мереж : автореф. дис. на 

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

фікація та метрол. забезп." / Овчарова Тетяна Олександрівна ; М-во екон. розвитку і 

торгівлі України, ННЦ "Ін-т метрології", [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — 

Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2015-

4228 А] УДК 006.91:004.032.26 

5668. Шевкун С. М. Аналіз і оптимізація схем передавання і способів відтво-

рення одиниць параметрів імпедансу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

кун Сергій Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Держ. під-

приємство "Всеукр. держ. наук.-виробн. центр стандартизації, метрології, сертифі-

кації та захисту прав споживачів"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-4279 А] УДК 006.9:53.089.68 
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02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 

5669. Зуб В. М. Нормативно-правове та методичне забезпечення охорони праці 

у бібліотеках України (ХХ — початок 10-х років ХХІ ст.): історія, стан та 

перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / Зуб 

Володимир Михайлович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — 

Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5385 А] 

 УДК 023:331.45](477)"190/201" 

5670. Ткаченко Т. П. Система менеджменту якості як засіб сталого розвитку 

бібліотек України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

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

Ткаченко Тетяна Петрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — 

Харків, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 14—19. — 100 пр. — [2015-4072 А] 

 УДК 021.1:316.77]:005.336.3](477) 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

5671. Абашнік В. О. Філософія в Харківському університеті: історія інсти-

туцій, праць та персоналій (1804—1920) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Абашнік Володимир Олек-

сійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Дніпропетровськ, 2015. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—31. — 100 пр. — 

[2015-5001 А] 

 УДК 101(091):378.4(477.54-25)]"1804/1920" 

5672. Горбунова Л. С. Освіта для дорослих: когнітивно-комунікативні стра-

тегії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 

09.00.10 "Філософія освіти" / Горбунова Людмила Степанівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (53 назви). — 

100 пр. — [2015-5144 А] 

 УДК 101:374.7 

5673. Доній Н. Є. Соціальна девіталізація особистості в глобалізованому світі: 

філософська концептуалізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Доній Наталія 

Євгенівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 29—33 (46 назв). — 100 пр. — [2015-5380 А] 

 УДК 124.2:316.613.5 

5674. Замкова Н. Л. Полімовність в Україні в контексті глобалізації Європи : 

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

філософія та філософія історії" / Замкова Наталія Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (35 назв). — 

100 пр. — [2015-4171 А] 

 УДК 130.2:[316.74:81'246.3 

5675. Карівець І. В. Повсякдення у просторі соціально-філософської реф-

лексії: теорії, елементи та принципи дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 

Карівець Ігор Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Львів, 2015. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). — 100 пр. — 

[2015-5166 А] 

 УДК 111.12 

5676. Корабльова В. М. Соціальні смисли ідеології в розвитку сучасного су-

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

"Соц. філософія та філософія історії" / Корабльова Валерія Миколаївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33. — 100 пр. — 

[2015-4021 А] 

 УДК 101:316.75 

5677. Краснокутський О. В. Взаємозв'язок політичної та правової свідомості: 

проблема формування ідеології державотворення : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Краснокутський Олександр Володимирович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 34 с. — 

Бібліогр.: с. 29—31. — 100 пр. — [2015-4569 А] 

 УДК 141.7:342.2 

5678. Курбатов С. В. Феномен університету в контексті глобальних трансфор-

мацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.10 

"Філософія освіти" / Курбатов Сергій Володимирович ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (37 назв). — 100 пр. — 

[2015-4399 А] 

 УДК 130.2:378.4 

5679. Надурак В. В. Система суспільної моралі в контексті основних прин-

ципів синергетики : (етико-філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / Надурак Віталій Вікторович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 

2015. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (39 назв). — 100 пр. — [2015-5320 А] 

 УДК 101.8:17.02 

5680. Попович О. В. Інтегративні функції культуротворчості: філософсько-

антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 

[спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Попович Олена Вік-

торівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 31 с. — 

Бібліогр.: с. 22—29 (70 назв). — 100 пр. — [2015-4190 А] 

 УДК 130.2 

5681. Препотенська М. П. Буття людини мегаполісу : (соц., культур. та 

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

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Препотенська Марина Петрівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2015. — 35 с. — Бібліогр.: 

с. 29—32 (32 назви). — 100 пр. — [2015-4605 А] 

 УДК 111.1:316.334.56 

5682. Прудникова О. В. Природа інформаційної культури у сучасному со-

ціальному просторі: соціально-філософська концептуалізація : автореф. дис. на здо-

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

історії" / Прудникова Олена Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського]. — Дніпропетровськ, 2015. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2015-3977 А] УДК 1:316.4:008 
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5683. Россоха І. М. Філософська думка Фінікії : автореф. дис. на здобуття 

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

Миколайович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. техн. ун-т 

сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Дніпропетровськ, 2015. — 39 с. — Бібліогр.: 

с. 31—35. — 100 пр. — [2015-5091 А] 

 УДК 1(394.4)(091) 

5684. Рупташ О. В. Евристичний потенціал поняття смислу в гуманітарно-

наукових парадигмах знання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 

наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Рупташ Ольга Василівна ; Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 

Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (39 назв). — 100 пр. — [2015-4731 А] 

 УДК 124.2:167/168 

5685. Смоліна О. О. Поетика культури православного чернецтва : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Смоліна Ольга Олегівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 

культури. — Харків, 2015. — 37 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 29—34 (53 назви). — 

100 пр. — [2015-4149 А] 

 УДК 130.2:271.2-788 

5686. Стоян С. П. Символізм як феномен європейського образотворчого 

мистецтва: культурний контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 

наук : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Стоян Світлана Петрівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — 

100 пр. — [2015-4231 А] 

 УДК 130.2:75.036.45(4) 

5687. Шаталович О. М. Ідея сім'ї в метафізичному вимірі : (іст.-філос. 

реконструкція) : автореф. дис на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Шаталович Олександр Михайлович ; Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 34 с. — Бібліогр.: 

с. 27—31. — 100 пр. — [2015-4359 А] 

 УДК 111:316.362 

На ступінь кандидата 

5688. Бартусяк П. М. Реактивація філософії Ляйбніца у творах Жиля Дельоза : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія 

філософії" / Бартусяк Павло Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 

[2015-4526 А] 

 УДК 14(4)(092) 

5689. Боднарчук Л. С. Історія східної філософії у дослідженнях Б. Рассела : 

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

філософії" / Боднарчук Любов Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2015-4886 А] 

 УДК 141(5)(091) 

5690. Буцикіна Є. О. Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: есте-

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

спец. 09.00.08 "Естетика" / Буцикіна Євгенія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-5288 А] 

 УДК 111.852:141(44) 
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5691. Буцяк І. Д. Концепція "глибинного спілкування": філософсько-педаго-

гічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Буцяк Ірина Дмитрівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—17. — 100 пр. — 

[2015-4652 А] 

 УДК 141.7:37.013 

5692. Вознюк Н. В. Функціональний потенціал науки у сучасному суспільстві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Вознюк Назар Валерійович ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4206 А] 

 УДК 11:[316.74:001 

5693. Войтків Л. В. Серце як екзистенційна засада духу в українській 

філософії ІІ половини ХІХ—І половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Войтків Леся Ва-

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

Франка]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

4287 А] УДК 13(477)"18/19" 

5694. Голубицька Г. В. Історичний час у філософії історії Г. В. Флоровського : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Голубицька Ганна Віталіївна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — 

[2015-3784 А] УДК 141(477) 

5695. Карпенко С. Р. Сутність масової свідомості у дискурсивних практиках 

влади : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 

"Соц. філософія та філософія історії" / Карпенко Сергій Русланович ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. 

— 100 пр. — [2015-4336 А] 

 УДК 141.7 

5696. Кісель О. В. Формування екоспоживчої культури особистості у шкільній 

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

"Філософія освіти" / Кісель Олена Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди, [Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Харків, 2015. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4564 А] 

 УДК 130.2:[373.3/.5.015.31:502/504 

5697. Кобетяк А. Р. Імперативи толерантизації міжконфесійних відносин у су-

часній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Кобетяк Андрій Романович ; Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка. — Житомир, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-4176 А] 

 УДК 130.2:2-67(477) 

5698. Колотило М. О. Місія університету в контексті філософсько-освітньої 

парадигми інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Колотило Мар'яна 

Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—18 (42 назви). — 

100 пр. — [2015-4394 А] УДК 130.2:378.4 
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5699. Лазарєва В. Т. Соціотворчий потенціал філософських поглядів Панте-

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

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Лазарєва Валентина Тимофіївна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4576 А] 

 УДК 140.8:821.161.2.09](092) 

5700. Мантула Б. А. Бренд у культурно-комунікативному вимірі інформацій-

ного суспільства : (філос.-антропол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Мантула Богдан Анатолійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. 

держ. акад. дизайну і мистецтв]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 

100 пр. — [2015-3964 А] 

 УДК 141.319.8:659.127.6 

5701. Омельченко В. Ю. Становлення і розвиток філософсько-правових вчень 

в Університеті св. Володимира : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Омельченко Вікторія Юріївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—20 (34 назви). — 

100 пр. — [2015-5333 А] 

 УДК 141:378.4(477-25) 

5702. Павленко І. О. Розвиток соціального світу: взаємозв'язок миру та війни : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Павленко Іва Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т. — 

Запоріжжя, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-4410 А] 

 УДК 141.7:316.334.3 

5703. Панасюк Ю. В. Проблема соціальної справедливості в контексті 

аналітичної філософської традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Панасюк Юлія 

Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. 

— Дніпропетровськ, 2015. — 26 с. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2015-5201 А] 

 УДК 141.7:364.614.8 

5704. Ситниченко Є. Г. Філософський вимір концептуальних моделей інно-

ваційного управління в освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Ситниченко Євгеній Геннадійович ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. 

освіти]. — Харків, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

4192 А] УДК 141.7:37.014.5 

5705. Сорокіна О. С. Розвиток інформаційного простору суспільства : авто-

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

софія та філософія історії" / Сорокіна Олександра Сергіївна ; Запоріз. нац. ун-т. — 

Запоріжжя, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

4114 А] УДК 141.7:316.77 

5706. Тимченко В. М. Обмін і дарування як соціокультурні явища: порів-

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

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Тимченко Віталій Миколайович ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Центр гуманітар. освіти НАН 

України]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

4988 А] УДК 101.8:316.7 
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5707. Чорний О. В. Економічний вимір вищої освіти України : (філос. аналіз) : 

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

софія освіти" / Чорний Олег Віталійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-3894 А] 

 УДК 141.7:378.014.54(477) 

5708. Широбокова О. О. Феномен соціальної новації : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія 

історії" / Широбокова Ольга Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2015. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4437 А] 

 УДК 147.7:316.422 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

5709. Климчук В. О. Мотиваційний дискурс особистості в інтеракційному 

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

"Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Климчук Віталій Олександрович ; Ін-т 

соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 2015. — 28 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 23—26 (35 назв). — 100 пр. — [2015-5045 А] 

 УДК 159.923.5:316.628 

5710. Паламарчук О. М. Психологія розвитку екологічно орієнтованої під-

приємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Паламарчук Ольга Миколаїв-

на ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2015. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41. — 100 пр. — [2015-4307 А] 

 УДК 159.98:[005.332.2:502.1 

На ступінь кандидата 

5711. Адамчук О. В. Особливості діяльності керівника прикордонного підроз-

ділу щодо запобігання та подолання мобінгу серед підлеглих : автореф. дис. на 

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

особливих умовах" / Адамчук Олександр Валерійович ; Держ. прикордон. служба 

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

— Хмельницький, 2015. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-3761 А] УДК 159.9:351.746.1 

5712. Вальо Л. І. Психологічні особливості реадаптації педагогів передпен-

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

19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Вальо Лариса Іванівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3931 А] 

 УДК 159.922.63:37.011.3-051 

5713. Глушко Л. О. Психологічні особливості розвитку впевненості в собі у 

школярів різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Глушко Лариса Олексіївна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 110 пр. — [2015-5022 А] 

 УДК 159.922.7 

5714. Журба А. М. Соціально-психологічні особливості подолання особистіс-

них деструкцій в умовах тимчасової втрати працездатності : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психо-

логія соц. роботи" / Журба Анатолій Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-

димира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18. 

— 100 пр. — [2015-4384 А] 

 УДК 159.98:614.8.067.1 

5715. Капідінова С. Б. Толерантність як чинник розвитку культури міжетніч-

них відносин студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Капідінова Сусанна 

Бекірівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 2015. — 18 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 80 пр. — [2015-5041 А] 

 УДК 159.923.33-057.875:316.647.5 

5716. Козлов О. В. Психосемантична структура психологічного здоров'я 

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Козлов Олександр Вікторович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т"]. — Харків, 2015. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 

— 100 пр. — [2015-3815 А] 

 УДК 159.923.2 

5717. Кулакова Л. М. Формування почуття власної гідності у молодших 

школярів в умовах навчальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

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

держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-4265 А] 

 УДК 159.922.72:[373.3.015.31:17 

5718. Левшунова К. В. Рухова активність як чинник психічного благополуччя 

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Левшунова Катерина Валеріївна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4820 А] 

 УДК 159.922.7:796.011.1]-057.874 

5719. Мішкулинець О. О. Психологічні особливості готовності молодших під-

літків до профільного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мішкулинець Олена 

Олексіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" Нац. 

акад. пед. наук України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-4591 А] 

 УДК 159.922.8:37.015.3 

5720. Набочук О. Ю. Психологічні умови розвитку екологічної свідомості 

старшокласників засобами інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття 

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

Олександр Юрійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костю-

ка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4271 А] 

 УДК 159.922.82:502/504]:004 

5721. Низовець О. М. Соціально-психологічна підготовка неповнолітніх за-

суджених до звільнення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
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наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Низовець Олена 

Миколаївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 2015. — 18 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2015-5193 А] 

 УДК 159.922.8:343.848 

5722. Опихайло О. Б. Психологічні чинники різних стилів і форм прояву 

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

спец. 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Опихайло Ольга Борисівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — 

Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-

5078 А] УДК 159.923.5 

5723. Орос В. М. Психологічні особливості гіперактивності акцентуйованих 

підлітків в умовах соціальної депривації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

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

Українки]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-4597 А] УДК 159.922.8:316.624 

5724. Поздишев С. О. Психологічний супровід оперативно-тактичної підготов-

ки офіцерів Збройних Сил України до управлінської діяльності : автореф. дис. на 

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

особливих умовах" / Поздишев Сергій Олександрович ; Держ. прикордон. служба 

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

[Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, М-во оборони України]. — 

Хмельницький, 2015. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-3853 А] УДК 159.95:355.23 

5725. Синецька Л. Р. Психологічні механізми конформної поведінки учас-

ників ухвалення групових політичних рішень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.11 "Політ. психологія" / Синецька 

Людмила Русланівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 2015. — 

17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2015-4616 А] 

 УДК 159.923.5:32 

5726. Синіцька Т. В. Профілактика адиктивної поведінки студентської мо-

лоді : (медико-психол. підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Синіцька Тетяна Віталіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (30 назв). — 100 пр. — [2015-3984 А] 

 УДК 159.92:613.81/.84-057.875 

5727. Сорока І. А. Психологічна профілактика конфліктів у педагогічному 

колективі вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : спец. 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / 

Сорока Ірина Анатоліївна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 110 пр. — [2015-

5101 А] УДК 159.9:378.091.12 

5728. Федоренко М. В. Психодіагностика та психокорекція синдрому 

гіперактивності у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / 

Федоренко Марина Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. 

— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5274 А] 

 УДК 159.922.76-056.313 
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5729. Фоміна І. С. Психологічні особливості сприйняття художнього образу 

студентами гуманітарних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

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

[Херсон. держ. ун-т]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-3879 А] УДК 159.937.5:159.954]-057.875 

5730. Шевцова Я. В. Особливості порушень психомоторного розвитку у 

розумово відсталих молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Шевцова Яна Вікторівна ; 

Ін-т спец. педагогіки НАПН України, [Херсон. держ. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3898 А] 

 УДК 159.922.76-056.313:159.943 

5731. Ярова Н. А. Статеворольові чинники психологічного забезпечення 

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

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

Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 16 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3917 А] 

 УДК 159.922.1:159.923.2 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія  

та логіка науки 

На ступінь доктора 

5732. Ведмедєв М. М. Культурні ресурси продуктивності мислення: філософ-

сько-методологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 

наук : [спец.] 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання" / Ведмедєв Михайло 

Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 33 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 28—30. — 100 пр. — [2015-4772 А] УДК 162.6+165.2 

На ступінь кандидата 

5733. Панасенко С. В. Феномен соціальної події : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія 

історії" / Панасенко Світлана Вікторівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4108 А] 

 УДК 165.823:316.4 

5734. Сень А. О. Прагматизм і постпрагматизм у філософії Ричарда Рорті : 

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

філософії" / Сень Анастасія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5343 А] 

 УДК 165.741(73)(092) 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь кандидата 

5735. Беля В. В. Традиція і модернізація китайського соціуму в умовах ґло-

бальних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Беля Володимир Валерійович ; 

НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 7—8 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4162 А] 

 УДК 17.023.36(510) 
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5736. Войнов О. В. Честь як феномен людського буття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, фі-

лософія культури" / Войнов Олександр Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2015. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 

100 пр. — [2015-4208 А] 

 УДК 177.1 

5737. Пустовіт Н. В. Природа аксіосфери інформаційного суспільства : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія 

та філософія історії" / Пустовіт Наталія Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. 

— Житомир, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-4191 А] 

 УДК 172.023:004 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 

5738. Левченко Т. Г. Концепт віри в європейській традиції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Левченко 

Тетяна Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-4223 А] 

 УДК 2-12:39(4) 

5739. Майданевич Л. О. Релігієзнавча експертиза: сутність та особливості 

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

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Майданевич Леонід Олександрович ; Київ. нац. ун-

т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 

[2015-4581 А] УДК 2-6:322 

5740. Пашковський О. С. Сутність, форми та особливості функціонування 

антикультового руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Пашковський Олександр Сергійович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-4963 А] УДК 2-67 

27 Християнство 

На ступінь доктора 

5741. Компанієць Л. В. Філософсько-релігієзнавча рецепція реінкарнації у 

містичному просторі культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 

наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Компанієць Лілія Вікторівна ; НАН України, 

Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2015. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32. — 

100 пр. — [2015-4692 А] 

 УДК 27-312.9-587 

5742. Шкрібляк М. В. Церковно-юрисдикційні трансформації та формування 

модерної ідентичності київського християнства у контексті політико-ідеологічних 

стратегій етнодержавного самовизначення Руси-України в XVI—XVII століттях : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.11 "Ре-

лігієзнавство" / Шкрібляк Микола Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2015. — 33 с. — 

Бібліогр.: с. 24—29. — 100 пр. — [2015-4515 А] 

 УДК 27-63:322](477)"15/16" 
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На ступінь кандидата 

5743. Баранько Я. С. Канонічне право як нормативно-регулятивна система 

східнохристиянської церкви: релігієзнавчо-правовий контекст : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Баранько 

Яна Станіславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5125 А] 

 УДК 27-74(5) 

5744. Кобрин М. С. Культово-обрядові практики УГКЦ: особливості та тен-

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

09.00.11 "Релігієзнавство" / Кобрин Михайло Степанович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Острог (Рівнен. обл.), 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4217 А] 

 УДК 271.4-5 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук.  

Соціографія 

На ступінь кандидата 

5745. Кліменкова А. М. Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів 

комерційної реклами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

[спец.] 22.00.02 "Методологія та методи соціол. дослідж." / Кліменкова Анастасія 

Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 130 пр. — [2015-4460 А] 

 УДК 303.1:659.1 

5746. Отріщенко Н. В. Застосування проективних методів у соціологічних 

дослідженнях: критерії надійності та валідності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.02 "Методологія та методи соціол. до-

слідж." / Отріщенко Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т соціології. — Київ, 

2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4840 А] 

 УДК 303.687 

5747. Пігіда А. О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступе-

невих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.02 

"Методологія та методи соціол. дослідж." / Пігіда Антон Олександрович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — 

[2015-4489 А] 

 УДК 303.5:308](477) 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

5748. Андрущенко Г. І. Соціологічна рефлексія категорії довіри в соціальному 

знанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.01 

"Теорія та історія соціології" / Андрущенко Ганна Іванівна ; Класич. приват. ун-т. — 

Запоріжжя, 2015. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — [2015-4083 А] 

 УДК 316.47.05 
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5749. Безрукова О. А. Соціальна відповідальність в сучасному українському 

суспільстві: соціологічна концептуалізація та досвід емпіричного дослідження : 

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

галуз. соціології" / Безрукова Ольга Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т, [НАН 

України, Ін-т соціології]. — Запоріжжя, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 

(38 назв). — 150 пр. — [2015-4447 А] 

 УДК 316.62:159.947.23](477) 

5750. Іванкова-Стецюк О. Б. Концептуалізація змін організаційних форм 

релігійного життя: український контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

соціол. наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Іванкова-Стецюк 

Оксана Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 23—28 (45 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5163 А] 

 УДК 316.74:2](477) 

На ступінь кандидата 

5751. Андрєєва О. С. Шокова реклама як соціокомунікаційний феномен: спе-

цифіка вияву та впливогенний потенціал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / 

Андрєєва Олександра Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т жур-

налістики, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Київ, 2015. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13. — 100 пр. — [2015-4281 А] 

 УДК 316.776.33:659.118 

5752. Баранецька А. Д. Роль соціокультурних чинників у сприйманні емоцій-

но-експресивної структури газетних текстів : (на матеріалі інтерв'ю) : автореф. дис. 

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

історія соц. комунікацій" / Баранецька Анна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 

100 пр. — [2015-5007 А] 

 УДК 316.774:070 

5753. Венгер Г. С. Соціально-психологічні особливості рольових стосунків у 

дистантних сім'ях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Венгер Ганна Сергіївна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Херсон. держ. ун-т]. — Сєвєродонецьк 

(Луган. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-

4373 А] 

 УДК 316.62:316.362]-058.836 

5754. Євтушенко О. М. Образ героя в сучасному медіатексті: функціонально-

типологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

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

Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Сум. держ. ун-т]. 

— Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4169 А] 

 УДК 316.77:070.11 

5755. Жуленьова О. В. Визначення статистичної інваріантності як засіб пере-

вірки еквівалентності вимірювання у крос-національних соціологічних досліджен-

нях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.02 

"Методологія та методи соціол. дослідж." / Жуленьова Оксана Вадимівна ; НАН 

України, Ін-т соціології. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-5035 А] 

 УДК 316.34:303.71 
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5756. Завацький Ю. А. Соціально-психологічні чинники суб'єктивного благо-

получчя особистості в шлюбі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Завацький Юрій 

Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. 

обл.), 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-4555 А] 

 УДК 316.361:159.923.2 

5757. Кльов М. В. Економізм і комерціалізація як глобалізаційні тенденції 

вищої освіти в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 

100 пр. — [2015-4566 А] 

 УДК 316.74:378.014.54](477) 

5758. Кононова Я. В. Концепція Бруно Латура у перспективі парадигмальної 

зміни основ соціологічної теорії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Кононова Яна Вяче-

славівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-3952 А] 

 УДК 316.2 

5759. Ляльчук Г. Д. Соціально-психологічні чинники деструкції родинних 

зв'язків у сім'ях трудових мігрантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Галина Дмитрівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4469 А] 

 УДК 316.362.1-047.86:331.556 

5760. Островська Н. В. Особливості соціальнокомунікаційних технологій по-

літичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. тех-

нології" / Островська Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики, [Класич. приват. ун-т]. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-4484 А] 

 УДК 316.77:[070:654.197]](477) 

5761. Петренко Л. О. Залежність та насильство у гендерних відносинах: со-

ціальні технології виявлення та подолання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Петренко Лілія 

Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4031 А] 

 УДК 316.346.2:316.64 

5762. Підлипна Л. В. Соціально-психологічні умови інтеграції шкільного пси-

холога в педагогічний колектив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Людмила Віталіївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 2015. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4490 А] 

 УДК 316.614:373.091.12 

5763. Пугач А. В. Соціальні виклики рекламної діяльності в суспільстві спожи-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 

"Соц. філософія та філософія історії" / Пугач Анастасія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-5340 А] УДК 316.334.23:659.1 
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5764. Рішко-Порческу А. М. Трансформація соціального простору великого 

міста у часовому та соціетальному вимірах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Рішко-Порческу 

Антоніна Миронівна ; НАН України, Ін-т соціології. — Київ, 2015. — 15 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2015-4036 А] 

 УДК 316.334.56 

5765. Романів І. Ф. Стратегія соціального розвитку України в умовах еко-

номічної кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Ірина Федорівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-3978 А] 

 УДК 316.42(477):338.124.4 

5766. Шаповал А. П. Демографічний стан сучасного українського суспільства 

у світлі соціологічного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Шаповал Антон Пав-

лович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-4512 А] 

 УДК 316.4:314.1](477) 

32 Політика 

На ступінь кандидата 

5767. Данько Ю. А. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: 

політологічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Данько Юрій Анатолійович ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-4552 А] 

 УДК 32.019.5:004.77 

5768. Щербина Ю. С. Символічна складова візуальної політичної реклами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-

ти та процеси" / Щербина Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5240 А] 

 УДК 32.019.5:659.1 

321 Форми політичної організації. Держава  

як політична влада 

На ступінь кандидата 

5769. Гаращук Є. В. Протестна політична культура в умовах сучасних де-

мократичних перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Гаращук Євгенія Вікторівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-4009 А] 

 УДК 321.7:316.485.22 

5770. Нагорянський Є. А. Публічна політика як складова сучасної демократії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-

ти та процеси" / Нагорянський Євген Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

5074 А] УДК 321.7:323.21 
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5771. Рахім Х. Н. Політичні процеси на Близькому Сході у висвітленні захід-

них та арабських мас-медіа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Рахім Хайтам Неамах ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [ПВНЗ "Європ. ун-т"]. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4035 А] 

 УДК 321.02(5-15):070(4+53) 

5772. Яцура К. Г. Відкритість суспільства у контексті демократичних транс-

формацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 

"Політ. ін-ти та процеси" / Яцура Катерина Геннадіївна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. — Харків, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2015-3920 А] 

 УДК 321.7:316.42 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь кандидата 

5773. Бєй Г. А. Політичне прогнозування та його роль у формуванні державної 

політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 

"Політ. ін-ти та процеси" / Бєй Ганна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-5128 А] 

 УДК 323-047.72 

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

На ступінь кандидата 

5774. Кічера Н. М. Русини в етнополітиці країн Центральної та Південно-

Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Кічера Надія Михайлівна ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ужгород. нац. ун-т]. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-4805 А] 

 УДК 323.15(=161.25)(4-12) 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

5775. Калюжна Ю. І. Легітимація та делегітимація політичної влади: україн-

ський контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Калюжна Юлія Іванівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 

100 пр. — [2015-4390 А] 

 УДК 323.2:328](477) 

5776. Лісовська М. М. Партійна символіка у виборчому процесі України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-

ти та процеси" / Лісовська Мирослава Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5062 А] 

 УДК 324:329](477) 

5777. Рябчук М. Ю. Дихотомія української національної ідентичності: істо-

ричні причини та політичні наслідки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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політ. наук : [спец.] 23.00.05 "Етнополітолія та етнодержавознавство" / Рябчук Ми-

кола Юрійович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — 

Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (26 назв). — 100 пр. — [2015-4733 А] 

 УДК 323:316.42](477)(091) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

5778. Дзюба Р. М. Плейсбрендинг у формуванні міжнародного іміджу країни 

засобами кінематографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Дзюба Рости-

слав Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Донец. нац. ун-т]. — 

Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5153 А] 

 УДК 327:17.022.1]:791.43 

5779. Капируля М. В. Ядерне стримування у постбіполярному світі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми 

міжнар. систем та глобал. розвитку" / Капируля Михайло Володимирович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 

100 пр. — [2015-4680 А] 

 УДК 327 

5780. Маковський С. О. "Європейська регіоналізація" як елемент розбудови 

системи багаторівневого управління в ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

розвитку" / Маковський Сергій Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4709 А] 

 УДК 327.7:061.1ЄС 

5781. Оврамець М. А. Чинники імміграції в політиці Європейського Союзу на 

початку ХХІ ст. : (концептуал. та праксеол. виміри) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. 

розвитку" / Оврамець Михайло Анатолійович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра 

Могили, [Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України"]. — Миколаїв, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4479 А] 

 УДК 327.7:061.1ЄС]:314.151 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

5782. Алєксєйченко О. В. Політика Російської Федерації щодо "заморожених 

конфліктів" на пострадянському просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

розвитку" / Алєксєйченко Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-4881 А] 

 УДК 327.5(470+571) 

5783. Круглашова В. Д. Міжнародне спостереження за виборами на пост-

радянському просторі (Україна, Російська Федерація, Республіка Білорусь) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми 

міжнар. систем та глобал. розвитку" / Круглашова Вероніка Дмитрівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(6 назв). — 100 пр. — [2015-5309 А] УДК 327:324(477+470+476) 
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327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

5784. Богородецька О. І. Співробітництво між містами-побратимами України 

і Польщі у контексті європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. 

розвитку" / Богородецька Ольга Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—18. — 100 пр. — [2015-4529 А] 

 УДК 327.36(477-21+438-21) 

5785. Боднарчук О. В. Політичні комунікації в контексті євроінтеграційного 

курсу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Боднарчук Олег Васильович ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-

фаника"]. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-4530 А] 

 УДК 327:316.77](477:4) 

5786. Карпенко Н. В. Геополітичні аспекти іміджевого позиціонування Украї-

ни : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 21.03.03 "Гео-

політика" / Карпенко Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2015-4335 А] 

 УДК 327(477) 

5787. Салманов А. Ф. Пріоритети зовнішньої політики України та Азер-

байджану: порівняльний політологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Фаган огли ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [ВНЗ "Ун-т 

економіки та права "Крок"]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 

100 пр. — [2015-4038 А] 

 УДК 327(477+479.24) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь доктора 

5788. Пояркова Т. К. Системні кризові явища в умовах політичної модер-

нізації: історико-політологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Пояркова Тетяна 

Костянтинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 26—30 (37 назв). — 120 пр. — [2015-5088 А] 

 УДК 328.16:316.422](477) 

На ступінь кандидата 

5789. Харченко О. С. Криза соціальної держави: причини та шляхи подо-

лання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 

"Політ. ін-ти та процеси" / Харченко Олексій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2015-5276 А] 

 УДК 328.16:316 
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33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

5790. Бабенко В. О. Моделювання в управлінні інноваційними процесами пе-

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

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

Бабенко Віталіна Олексіївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [Харків. 

нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Харків, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—34 (60 назв). — 150 пр. — [2015-5006 А] УДК 330.45:338.436 

На ступінь кандидата 

5791. Гук Л. П. Державне регулювання нестандартної зайнятості : автореф. 

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

нац. госп-вом" / Гук Лариса Павлівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прог-

нозування НАН України". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 120 пр. — [2015-4379 А] 

 УДК 330.246.025:331.526 

5792. Зянько В. В. Венчурне інвестування інноваційного розвитку національ-

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Зянько Віталій Віталійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (27 назв). — 100 пр. — [2015-4796 А] 

 УДК 330.322-022.312:330.341](477) 

5793. Коваленко К. С. Моделі попередження кризових ситуацій у фінансово-

господарській діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

номіці" / Коваленко Катерина Сергіївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. 

— Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2015-3810 А] УДК 330.4:334 

5794. Койбічук В. В. Економіко-математичне моделювання конкурентоспро-

можності банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Віталія Василівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3816 А] 

 УДК 330.4:336.71 

5795. Кондратьєва В. Ф. Моделювання ефективності використання трудового 

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

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

Вікторія Федорівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. — Черкаси, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4397 А] 

 УДК 330.45:331.5 

5796. Крамарев Г. В. Механізми забезпечення сталого розвитку нафтогазового 

комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Крамарев Геннадій Віталійович ; 

НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — Харків, 2015. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (26 назв). — 100 пр. — [2015-4814 А] 

 УДК 330.34:622](477) 
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5797. Криницька О. О. Інституційне забезпечення розбудови земельних 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Криницька Оксана Олександрівна ; 

НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-4056 А] 

 УДК 330.341.2:332.2](477) 

5798. Лимич Ю. В. Механізми формування та використання інноваційно-

інвестиційного потенціалу економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Юлія Василівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Держ. установа "Ін-т економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України"]. — Одеса, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 120 пр. — [2015-3826 А] 

 УДК 330.3 

5799. Лихолет С. І. Організаційно-економічний механізм регулювання трансферу 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лихолет Сергій Ілліч ; Київ. нац. ун-т технологій 

та дизайну, [Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України]. — Київ, 2015. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2015-4578 А] 

 УДК 330.341.1.02 

5800. Манзюк О. О. Механізм мінімізації негативного впливу офшорних 

юрисдикцій на розвиток національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олександр Олександрович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. 

— Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-3963 А] УДК 330.342.172(100):330.34(477) 

5801. Манькута Я. М. Моделювання бізнес-процесів управління якістю 

надання освітніх послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Яна Миколаївна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. — Черкаси, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3833 А] 

 УДК 330.4:37.014.6 

5802. Мар'євська М. Ю. Розвиток дрібнотоварних селянських господарств 

Полтавщини в умовах формування ринкових відносин (друга половина ХІХ — 

початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Мар'євська Марина Юріївна ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. 

ун-т економіки і торгівлі"]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-4949 А] 

 УДК 330.8:631.1.017.3](477.53)"185/191" 

5803. Маринчук С. Г. Моделювання стратегій використання офшорних зон 

для податкової оптимізації суб'єктами господарювання : автореф. дис. на здобуття 

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

технології в економіці" / Маринчук Северин Георгійович ; Східноєвроп. ун-т 

економіки і менеджменту, [Нац. металург. акад. України]. — Черкаси, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4587 А] 

 УДК 330.45:336.225.6 

5804. Науменко І. В. Моделі та інформаційні технології управління під-

приємствами залізничного транспорту на основі збалансованої системи показників : 



   

 
40 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 

методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Науменко Ірина Віталіївна ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-4595 А] 

 УДК 330.47:656.2.07 

5805. Опаленко А. М. Моделювання системи ризик-менеджменту вироб-

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

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

Алла Миколаївна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. — Черкаси, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3842 А] 

 УДК 330.45:005.334 

5806. Поляков М. Й. Фінансування інвестицій у розвиток сфери зв'язку 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Поляков Михайло Йосипович ; М-во фінансів України, 

Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 150 пр. — [2015-3975 А] 

 УДК 330.322:654(477) 

5807. Сердюк О. А. Моделювання критичних та кризових явищ у складних 

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

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

Олександр Анатолійович ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [Черкас. нац. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-4420 А] 

 УДК 330.4:519.86 

5808. Сімкіна Н. В. Трансформація економічних функцій сім'ї : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія 

екон. думки" / Сімкіна Ніна Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (25 назв). — 100 пр. — [2015-

3985 А] 

 УДК 330.342.11 

5809. Трунова Т. М. Моделі формування фінансової стратегії підприємства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 

методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Трунова Тетяна Миколаївна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3874 А] 

 УДК 330.45:005.915 

5810. Яворська Н. П. Економічні засади еколого-інноваційного розвитку 

деревообробного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Яворська Надія Петрівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природо-

користування, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3909 А] 

 УДК 330.15:674 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь кандидата 

5811. Большая О. В. Розвиток ринку праці та державне регулювання зайнятості 

населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
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"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Большая Оксана Вікторівна ; Полтав. держ. 

аграр. акад. — Полтава, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2015-5285 А] УДК 331.5:338.242](477) 

5812. Вінничук І. С. Моделювання процесів функціонування легального та 

тіньового секторів економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Вінничук Ігор Станіславович ; НАН України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. 

технологій та систем, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2015-4773 А] 

 УДК 331.45:519.866:343.37 

5813. Костенко Т. О. Підвищення продуктивності праці на підприємствах 

цукрової галузі в результаті інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Костенко Тетяна Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2015-4933 А] 

 УДК 331.101.6:664.1 

5814. Курунова Ю. О. Міжнародна міграція робочої сили як чинник еко-

номічного розвитку країн : (на прикладі міграц. потоків між ЄС і Україною) : 

автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-

во і міжнар. екон. відносини" / Курунова Юлія Олександрівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2015-4339 А] 

 УДК 331.556.4 

5815. Ларичева Г. В. Формування освітньо-професійного потенціалу України 

в умовах конкурентної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Ларичева Ганна Вадимівна ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). — Вінниця, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-4098 А] 

 УДК 331.012.23:378.147](477) 

5816. Майстренко В. В. Підвищення ефективності управління державним 

наглядом з охорони праці на підприємствах вугільної промисловості : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / 

Майстренко Володимир Володимирович ; Держ. служба України з питань праці, 

НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-5265 А] 

 УДК 331.45:622 

5817. Паращієнко І. М. Зниження шуму в формувальних цехах підприємств з 

виробництва залізобетонних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Паращієнко Ірина Миколаївна ; Держ. 

ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5080 А] 

 УДК 331.45:[658:666.982 

5818. Полоус О. В. Управління формуванням та розвитком трудового 

потенціалу аеропортів : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Полоус Ольга Вікторівна ; Нац. 

авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 

100 пр. — [2015-4350 А] 

 УДК 331.101.262:656.71 



   

 
42 

5819. Степанишин В. М. Підвищення ефективності охорони праці у лісовому 

господарстві на основі оцінення виробничого ризику : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Степанишин Василь 

Михайлович ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа 

"Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5216 А] 

 УДК 331.45:630 

5820. Уварова І. С. Особливості розвитку процесів міжнародної міграції в 

Україні у контексті її євроінтеграційних спрямувань : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Уварова Ірина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3875 А] 

 УДК 331.556.4(477) 

5821. Шевчук В. О. Освіта в системі відтворення робочої сили : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія 

екон. думки" / Шевчук Владислава Олегівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 

(33 назви). — 100 пр. — [2015-4514 А] 

 УДК 331.36:331.522.4 

5822. Шевчук Н. В. Фінансове забезпечення функціонування пенсійної 

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

08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шевчук Наталія Василівна ; Львів. держ. фінанс. 

акад. — Львів, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — 

[2015-4634 А] УДК 331.25:336](477) 

5823. Шекета Є. Ю. Механізм попередження довготривалого безробіття: 

імперативи формування та напрями розвитку : (на прикладі Карпат. регіону 

України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Шекета Євгенія Юріївна ; 

Хмельниц. нац. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 

Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. 

— [2015-4635 А] 

 УДК 331.56/.57(477.8) 

5824. Янішевська А. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення 

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

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

Янішевська Альона Валеріївна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3915 А] 

 УДК 331.5(477) 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

5825. Кармазіна Н. В. Макроекономічне регулювання розвитку промисловості 

в регіонах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Кармазіна Наталія 

Вячеславівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [Акад. муніцип. упр.]. — Чернігів, 2015. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (50 назв). — 100 пр. — [2015-4683 А] 

 УДК 332.14:338.45](477) 
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5826. Колодинський С. Б. Реструктуризація регіонального господарського 

комплексу на інноваційно-інвестиційному базисі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Колодинський Сергій Борисович ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. 

дослідж., [Одес. нац. екон. ун-т]. — Одеса, 2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—34 

(65 назв). — 100 пр. — [2015-4054 А] 

 УДК 332.146:330.3 

5827. Руснак А. В. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій 

регіонів України: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. 

економіка" / Руснак Алла Валентинівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [ДВНЗ 

"Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Херсон, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(46 назв). — 150 пр. — [2015-3860 А] 

 УДК 332.122:338.43](477) 

5828. 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 ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, 

[Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Харків, 2015. — 37 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 29—35 (61 назва). — 100 пр. — [2015-4848 А] 

 УДК 332.142.6 

На ступінь кандидата 

5829. Балог О. Г. Методичні засади формування стратегічного бачення 

соціально-економічного розвитку регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Балог 

Олександр Григорович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — 

Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (32 назви). — 

100 пр. — [2015-4002 А] УДК 332.145 

5830. Бубенко О. П. Формування механізмів управління енергозбереженням у 

житлово-комунальному господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бубенко Олексій 

Павлович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, [Харків. нац. ун-т 

міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3930 А] 

 УДК 332.87:620.9 

5831. Ворончак І. О. Формування регіональної політики забезпечення соціаль-

ної відповідальності бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Ворончак Іван 

Осипович ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2015-4007 А] 

 УДК 332.145:334.72 

5832. Гавриличенко Є. В. Організаційно-економічний механізм управління 

узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток 

продукт. сил і регіон. економіка" / Гавриличенко Євгенія Вікторівна ; Харків. нац. 

ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-4657 А] 

 УДК 332.14:332.8 
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5833. Карпенко О. О. Забезпечення екологічної безпеки у сфері поводження з 

непридатними пестицидами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

середовища" / Карпенко Ольга Олексіївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та 

екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (34 назви). — 

100 пр. — [2015-3807 А] 

 УДК 332.36:632.154 

5834. Клімович О. М. Організаційно-економічне забезпечення міжрегіональ-

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Клімович Ольга 

Миколаївна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4258 А] 

 УДК 332.13 

5835. Люшин В. Г. Еколого-економічні основи формування системи охорони 

земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Люшин Віталій Григорович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4708 А] 

 УДК 332.37:631.11 

5836. Мартинчук І. В. Управління лісокористуванням в умовах радіоак-

тивного забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-

вища" / Мартинчук Іван Володимирович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природоко-

ристування, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4057 А] 

 УДК 332.36:630*6 

5837. Мостенець О. В. Механізм забезпечення конкурентоспроможності 

рекреаційної системи регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Мостенець 

Олександр Володимирович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5071 А] 

 УДК 332.122:379.84]:339.137.2 

5838. Мошак О. В. Регіональний менеджмент розвитку аграрної сфери : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 

продукт. сил і регіон. економіка" / Мошак Ольга Вікторівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника", [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 

2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5072 А] 

 УДК 332.122:338.43 

5839. Опенько І. А. Еколого-економічні засади раціонального використання та 

охорони земель під полезахисними лісовими насадженнями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природоко-

ристування та охорони навколиш. середовища" / Опенько Іван Анатолійович ; Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 25 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2015-4961 А] 

 УДК 332.365:630*26 



   

 
45 

5840. Сальникова Т. В. Фінансове забезпечення житлового будівництва та 

реконструкції житлового фонду в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сальникова Тетяна 

Валеріївна ; Львів. держ. фінанс. акад., [Дніпропетров. держ. фінанс. акад.]. — Львів, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. 

— [2015-4498 А] 

 УДК 332.834(477) 

5841. Сидорук І. С. Формування та реалізація регіональних програм підтримки 

малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Сидорук Ірина 

Сергіївна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — Луцьк, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 120 пр. — [2015-4850 А] 

 УДК 332.142:334.012.61-022.51 

5842. Синютка О. М. Розвиток метрополійних функцій великого міста : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 

продукт. сил і регіон. економіка" / Синютка Олег Михайлович ; НАН України, ДУ 

"Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". — Львів, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4737 А] 

 УДК 332.145:711.433 

5843. Татарченко О. М. Забезпечення розвитку міжрегіонального співро-

бітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Татарченко Олена Миколаївна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3989 А] 

 УДК 332.135(477) 

5844. Цибульська Ю. О. Організаційно-економічний механізм забезпечення 

розвитку транскордонних ринків праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Цибульська Юлія Орестівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. До-

лішнього НАН України". — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2015-4756 А] 

 УДК 332.122:331.5](1-04) 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

5845. Карцева В. В. Фінансовий контролінг у системі споживчої кооперації 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Карцева Вікторія Володимирівна ; Нац. ун-т держ. 

податк. служби України, [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (48 назв). — 

100 пр. — [2015-5043 А] 

 УДК 334.735:336.025.12](477) 

5846. Меліхов А. А. Стратегічне управління конкурентним розвитком про-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Меліхов Андрій Анатолійо-

вич ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (45 назв). — 1 20 пр. — [2015-3836 А] 

 УДК 334.716:005.21 
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На ступінь кандидата 

5847. Грицюк Н. О. Формування стратегії розвитку підприємств хімічної 

промисловості на засадах їх податкової політики : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Грицюк Наталія Олександрівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2015-5376 А] 

 УДК 334.716:336.221 

5848. Ділай Н. Г. Формування холдингових структур в умовах економічної 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ділай Надія Григорівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-5027 А] 

 УДК 334.758.4:005.591.4 

5849. Іванов Ю. В. Нормативно-аналітичне забезпечення управління фінансо-

во-економічної діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Володимирович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. 

обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

3802 А] УДК 334.02:336 

5850. Камінська І. Б. Оцінювання ефективності управління витратами на 

працівників нафтогазовидобувних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Камінська Ірина Богданівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-3805 А] УДК 334.716:622.32]:657.471.12 

5851. Кирилич Т. Ю. Диверсифікація маркетингової діяльності малих під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Кирилич Тамара Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 

(27 назв). — 100 пр. — [2015-5391 А] 

 УДК 334.012.61-022.51:005.591.61 

5852. Кир'язова Т. О. Розвиток державної податкової політики активізації 

промислового малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кир'язова Тетяна 

Олександрівна ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. — Одеса, 

2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 110 пр. — [2015-5392 А] 

 УДК 334.716.012.61-022.51:336.221 

5853. Коваленко О. С. Розвиток та ефективність функціонування садівничих 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Коваленко Олексій Сергійович ; 

Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Кам'янець-

Подільський (Хмельниц. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-3811 А] 

 УДК 334.02:634 

5854. Козин Л. В. Соціально-відповідальний маркетинг підприємств : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
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підприємствами" / Козин Лариса Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 180 пр. — 

[2015-3814 А] УДК 334.02:339.138 

5855. Соломчук Л. М. Інтегровані корпоративні формування за участю 

м'ясопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Соломчук Людмила 

Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-4150 А] 

 УДК 334.78:637.5 

5856. Ус М. І. Формування підприємством ефективних партнерських від-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Ус Марина Ігорівна ; Харків. нац. екон. ун-т 

ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 150 пр. — [2015-4866 А] 

 УДК 334.75:005.591.452 

5857. Царьова Т. О. Маркетинговий підхід до проведення технологічного 

аудиту машинобудівних технологій в науково-дослідних організаціях : автореф. дис. 

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

підприємствами" / Царьова Тетяна Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 

100 пр. — [2015-4074 А] 

 УДК 334:001]:339.138 

5858. Юй Цзянбо. Оцінка стану забезпечення економічної безпеки корпо-

ративних підприємств будівельної галузі : автореф. дис. на здобуття наук ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Юй Цзянбо ; 

Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4880 А] 

 УДК 334.78.05:69 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

5859. Бобиль В. В. Управління банківськими ризиками в умовах фінансової 

кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Бобиль Володимир Володимирович ; Тернопіл. нац. екон. 

ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Тернопіль, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 26—32 (81 назва). — 150 пр. — [2015-4527 А] 

 УДК 336.71:005.59 

На ступінь кандидата 

5860. Базавлук А. В. Фінансове забезпечення капітальних інвестицій у 

розвиток залізничного транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Базавлук Аліна Васи-

лівна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т, [ДВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2015-3763 А] 

 УДК 336.581:330.322:656.2(477) 

5861. Баховська Т. В. Банківське кредитування та його вплив на розвиток 

сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Баховська Тетяна 

Володимирівна ; Львів. держ. фінанс. акад. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4445 А] 

 УДК 336.77:631.11 

5862. Благун І. І. Механізм формування стратегій управління банківською 

системою України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Благун Іван Іванович ; Львів. нац. ун-т 

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

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4242 А] 

 УДК 336.71(477) 

5863. Буснюк С. В. Фінансовий капітал кластерів: особливості формування та 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Буснюк Світлана Володимирівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17— 18. — 100 пр. — [2015-4244 А] 

 УДК 336.7:332.14 

5864. Волощук В. Р. Диверсифікація банківських ризиків при кредитуванні 

сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Волощук Віталій Рости-

славович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 120 пр. — 

[2015-3780 А] 

 УДК 336.77:338.33:338.43 

5865. Григор'єва Я. В. Фінансове забезпечення та перспективи розвитку 

туризму в Карпатському регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Фінанси, гроші, і кредит" / Григор'єва Ярина Валентинівна ; 

Львів. держ. фінанс. акад. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-4453 А] 

 УДК 336.02:338.48](477.8) 

5866. Григорук І. О. Розвиток іпотечного кредитування підприємств АПК : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Григорук Ірина Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Київ, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — 

[2015-4550 А] 

 УДК 336.77:631.15 

5867. Журавель Ю. Г. Консолідація фінансових ресурсів для модернізації 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Журавель Юрій Григорович ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 130 пр. — [2015-4794 А] 

 УДК 336:338.24](477) 

5868. Конарівська О. Б. Реалізація стратегії економічного розвитку ринку 

небанківських фінансових послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Конарівська Оксана 

Богданівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (21 назва). — 100 пр. — [2015-5327 А] 

 УДК 336.73(477) 
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5869. Кулик П. Л. Фіскальний потенціал податку на додану вартість в Україні 

та його реалізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кулик Петро Любомирович ; Нац. ун-т 

держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2015-4572 А] 

 УДК 336.22(477) 

5870. Мякишевська О. М. Комерційна іпотека у забезпеченні кредитних 

зобов'язань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Мякишевська Олена Миколаївна ; Нац. ун-т держ. 

податк. служби України, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (31 назва). — 100 пр. — 

[2015-4474 А] УДК 336.77:332.2 

5871. Набока Т. С. Управління видатками бюджету та напрямки його вдоско-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Набока Тетяна Сергіївна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5191 А] 

 УДК 336.144/.148:336.5](477) 

5872. Остапенко В. М. Формування фінансового потенціалу публічно-при-

ватного партнерства в контексті фінансової політики держави : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Остапенко Вікторія Миколаївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2015-3843 А] 

 УДК 336.132 

5873. Павленко Л. Д. Ціноутворення на банківські продукти з урахуванням 

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

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Павленко Людмила Дмитрівна ; Нац. 

банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 

2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 (27 назв). — 100 пр. — [2015-4347 А] 

 УДК 336.717:338.5 

5874. Попова І. В. Фінансовий контроль страхових організацій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Попова Інна В'ячеславівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-4492 А] 

 УДК 336.025.12:368.03 

5875. Серебрянська Д. М. Розподіл видатків між рівнями місцевих бюджетів в 

умовах бюджетної децентралізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Серебрянська Діна Ми-

колаївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН 

України". — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 

120 пр. — [2015-3867 А] 

 УДК 336.152:352 

5876. Степанова Д. С. Фіскальні ефекти адміністрування податків в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Степанова Дар'я Сергіївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5217 А] 

 УДК 336.225(477) 
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5877. Тимощенко К. С. Фінансовий механізм фінансової безпеки суб'єктів під-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Тимощенко Каріне Сасунівна ; Нац. банк 

України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", [Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Суми, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4745 А] 

 УДК 336.02:334.7 

5878. Урванцева С. В. Інвестиційний кредит в Україні та формування його 

ціни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Урванцева Світлана Володимирівна ; Нац. ун-т держ. 

податк. служби України, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(30 назв). — 100 пр. — [2015-4317 А] 

 УДК 336.77:330.322](477) 

5879. Філімонова О. Б. Банківське кредитування функціонування сільсько-

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

наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Філімонова Олена Борисівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Чорномор. держ. 

ун-т ім. Петра Могили]. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(24 назви). — 100 пр. — [2015-4626 А] 

 УДК 336.77:631.11 

5880. Цицик К. Ю. Ефективність пруденційного ризик-орієнтованого банків-

ського нагляду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Цицик Катерина Юріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви). — 150 пр. — [2015-4996 А] 

 УДК 336.71.025.13 

5881. Шевченко Ю. О. Регулювання розвитку сфери послуг у національній 

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

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шевченко Юлія 

Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", [Держ. 

ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—20 (28 назв). — 100 пр. — [2015-3899 А] 

 УДК 336.46.053(477) 

338 Економічне становище. Економічна політика.  

Управління та планування в економіці. Виробництво.  

Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

5882. Гончаренко О. В. Інституціональне регулювання розвитку інновацій в 

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

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гончаренко Оксана Во-

лодимирівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. 

— Житомир, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (35 назв). — 100 пр. — 

[2015-4130 А] УДК 338.432:330.341.1 

5883. Мазур І. М. Формування організаційно-економічного механізму забез-

печення енергетичної безпеки національної економіки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
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Мазур Ірина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [ПВНЗ "Івано-

Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького"]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (50 назв). — 100 пр. — [2015-4580 А] 

 УДК 338.45.02:620.9 

5884. Попрозман Н. В. Формування стратегії економічного розвитку аграр-

ного виробництва: теорія, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Попрозман Наталія 

Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". 

— Київ, 2015. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2015-4602 А] 

 УДК 338.43:005.21 

5885. Томілін О. О. Формування міжгалузевих зв'язків агропромислового 

виробництва та їх вплив на структурну політику бурякоцукрового підкомплексу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Томілін Олексій Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 39 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 30—36 (60 назв). — 120 пр. — [2015-5351 А] 

 УДК 338.432:664.12 

На ступінь кандидата 

5886. Барчан М. М. Науково-методичні основи оцінки імовірності виникнення 

економіко-екологічних збитків у господарській діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Барчан Марина Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

проблем ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2015. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2015-4003 А] 

 УДК 338.14:332.36 

5887. Бортнюк Т. Ю. Інноваційно-інвестиційні механізми підвищення енерго-

ефективності національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бортнюк Тетяна 

Юріївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2015-3927 А] УДК 338.24:330.3 

5888. Ващилін С. В. Теоретико-методичне забезпечення ціноутворення на 

коксохімічну продукцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ващилін Станіслав Вікторович ; 

НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Н.-д. центр індустр. проблем розвитку]. — 

Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

3932 А] УДК 338.534:66.092.89 

5889. Волинець Т. Г. Організаційно-економічні засади підвищення приваб-

ливості туристичного продукту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Волинець Тетяна Гри-

горівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 130 пр. — [2015-5017 А] 

 УДК 338.486 

5890. Дармограй О. В. Формування та перспективи розвитку ринку продо-

вольства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дармограй Ольга Вікторівна ; Вінниц. нац. аграр. 

ун-т. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 130 пр. 

— [2015-3940 А] УДК 338.439.5 
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5891. Капелюшна Т. В. Механізм управління сталим розвитком промислових 

підприємств та підприємств сфери послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Тетяна Вікторівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-3947 А] 

 УДК 338.45/.46.05-021.387 

5892. Колесник В. М. Управління витратами феросплавних підприємств : 

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

та упр. підприємствами" / Колесник Валерія Миколаївна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом". — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 130 пр. — [2015-4096 А] 

 УДК 338.512:669.15.013 

5893. Кондратюк О. І. Розвиток суб'єктів рекреаційного підприємництва : 

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

та упр. підприємствами" / Кондратюк Ольга Ігорівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(27 назв). — 100 пр. — [2015-4812 А] 

 УДК 338.48 

5894. Лузан О. Ю. Розвиток інституційних механізмів регулювання аграрного 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лузан Олександр Юрійович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 130 пр. — [2015-4943 А] 

 УДК 338.43.025.12 

5895. Макаренко Н. О. Організаційно-економічне регулювання сталого роз-

витку сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Наталія Олексіївна ; Полтав. держ. аграр. акад., [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Полтава, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5063 А] 

 УДК 338.432.05-021.387 

5896. Наркізов М. М. Інституційне забезпечення реалізації економічних 

функцій держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Наркізов Микола Миколайо-

вич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4837 А] 

 УДК 338.2 

5897. Царук А. Ю. Економіко-екологічна ефективність виробництва на гірни-

чо-збагачувальних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Царук Анна 

Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2015-4432 А] 

 УДК 338.45:622.7 

5898. Шашенко О. О. Управління процесом формування виробничих витрат 

на спорудження та ремонт підготовчих виробок вугільних шахт : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Шашенко Олена Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — 

Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 120 пр. 

— [2015-5117 А] УДК 338.512:622.273 
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338(100-87) Економічне становище зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

5899. Ганський В. О. Механізм функціонування національного ринку турис-

тичних послуг : (на прикладі Респ. Білорусь) : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

ський Володимир Олександрович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. 

акад. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 

100 пр. — [2015-4659 А] 

 УДК 338.487(476) 

5900. Цапко-Піддубна О. І. Механізми досягнення енергоефективності еко-

номіки країн Центральної та Східної Європи в умовах європейської інтеграції : 

автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-

во і міжнар. екон. відносини" / Цапко-Піддубна Ольга Іванівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 120 пр. — [2015-4357 А] 

 УДК 338.45:620.9](4-191.2+4-11) 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

5901. Басюк Д. І. Теоретико-методологічні основи управління розвитком 

винного туризму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Басюк Дарія Іванівна ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (72 назви). 

— 100 пр. — [2015-4444 А] 

 УДК 338.48:663.2](477) 

5902. Бондар Н. М. Управління розвитком транспортної інфраструктури Ук-

раїни на засадах державно-приватного партнерства : автореф. дис на здобуття наук. 

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

Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Нац. трансп. ун-т]. — 

Київ, 2015. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (48 назв). — 

100 пр. — [2015-4325 А] 

 УДК 338.47.02(477):334.723 

5903. Бублик М. І. Економічне оцінювання та державне регулювання тех-

ногенних збитків в національному господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Мирослава Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 47 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—44 (89 назв). — 100 пр. — [2015-5286 А] 

 УДК 338.242.4:338.14](477) 

5904. Доровський О. В. Обґрунтування вибору стратегії розвитку фармацев-

тичної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Доровський Олександр Вікторо-

вич ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — Харків, 2015. — 32 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—29 (44 назви). — 100 пр. — [2015-4090 А] 

 УДК 338.45:615.1](477) 

5905. Жемойда О. В. Формування пропозиції на ринку агропродовольчої 

продукції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 
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08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Жемойда Олександр Віталійович ; Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—39 (44 назви). — 150 пр. — [2015-5034 А] 

 УДК 338.439.4(477) 

5906. Жикаляк М. В. Державне регулювання рентних відносин у гірничій 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Жикаляк Микола Васильович ; 

НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—33 (38 назв). — 100 пр. — [2015-3795 А] 

 УДК 338.45:622(477) 

5907. Козак Л. В. Формування стратегій позиціювання продукції аграрних 

підприємств на вітчизняному та світовому ринках : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Людмила Василівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

Київ, 2015. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (37 назв). — 100 пр. — [2015-

4299 А] УДК 338.433(477:100) 

5908. Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні в умовах інтеграції та 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Хаустова Вікторія Євгенівна ; 

НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Н.-д. центр індустр. проблем розвитку]. — 

Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—37 (73 назви). — 100 пр. — [2015-

5231 А] УДК 338.45.02:339.9](477) 

На ступінь кандидата 

5909. Гаркуша О. Ю. Механізм регулювання розвитку виноробної галузі 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гаркуша Олексій Юрійович ; Донбас. держ. 

машинобудів. акад., [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-

Барановського]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5290 А] 

 УДК 338.246.024:663.2](477) 

5910. Горячева К. О. Механізм управління сталим розвитком промисловості 

України на основі кредитних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Горячева Катерина 

Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Донец. нац. ун-т м. Вінниця]. — 

Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2015-4289 А] 

 УДК 338.45.02(477) 

5911. Кальний С. В. Зміцнення економічної безпеки сільського господарства в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кальний Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Акад. муніцип. упр.]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4797 А] 

 УДК 338.43(477) 

5912. Кутаренко Н. Я. Розвиток органічного сільського господарства в 

агропродовольчій системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кутаренко Наталія 

Ярославівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4818 А] 

 УДК 338.436:631.147](477) 
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5913. Лавринчук О. В. Організаційно-економічне забезпечення розвитку 

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

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лавринчук Олександр 

Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки". — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 

1 30 пр. — [2015-4575 А] 

 УДК 338.433:633.1](477) 

5914. Омельчук А. О. Інвестиційне забезпечення реалізації державних цільо-

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

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Омельчук Анатолій Олек-

сандрович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-3840 А] 

 УДК 338.24:330.322](477) 

5915. Потапчик О. О. Управління якістю послуг житлово-комунального гос-

подарства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Потапчик Ольга Олександрівна ; 

Донбас. держ. машинобудів. акад., [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Краматорськ 

(Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-5339 А] 

 УДК 338.465:332.8](477) 

5916. Пугачов В. М. Економічний механізм забезпечення продовольчої 

безпеки в умовах міжнародної інтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Пугачов Володимир Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. наук. центр 

"Ін-т аграр. економіки" Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 110 пр. — [2015-4146 А] 

 УДК 338.439:339.92](477) 

5917. Раллє Н. В. Когнітивне управління розвитком національного господарст-

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Раллє Наталія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

технологій та дизайну. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5090 А] 

 УДК 338.24(477) 

5918. Седляр М. О. Інноваційний розвиток національної економіки: стан, 

тенденції та модернізаційні імперативи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Олегович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.", [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 

2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 110 пр. — [2015-4612 А] 

 УДК 338.24:330.341.1](477) 

5919. Силенко М. Ф. Державне регулювання економічного розвитку депре-

сивних територій України в умовах децентралізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Микола Федосійович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5344 А] 

 УДК 338.244.47(477) 

5920. Солярчук Н. Ю. Державне управління фрілансовою діяльністю в умовах 

розвитку національного ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Солярчук Наталія Юріївна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-3987 А] 

 УДК 338.242.4:331.102.12](477) 

5921. Хлопяк С. В. Державне регулювання туризму в Україні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Хлопяк Сергій Васильович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (38 назв). — 100 пр. — [2015-4428 А] 

 УДК 338.48:338.246](477) 

5922. Цап М. В. Організаційно-економічний механізм державної структурної 

політики імпортозаміщення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Цап Михайло 

Васильович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-

5113 А] 

 УДК 338.242:339.562](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

5923. Павленчик Н. Ф. Теоретико-методологічні основи функціонування 

ринку сільськогосподарської продукції : автореф. дис на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Павленчик Наталія 

Федорівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [ПВНЗ "Львів. 

ун-т бізнесу та права"]. — Львів, 2015. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—34 (54 назви). — 120 пр. — [2015-4348 А] 

 УДК 339.13:338.432 

На ступінь кандидата 

5924. Железняк К. Л. Механізм формування стратегії просування транспорт-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Железняк Катерина Леонідівна ; 

Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2015-4332 А] 

 УДК 339.137.2:656.13.073 

5925. Ісікова Н. П. Моделювання процесів формування та розвитку дилер-

ських мереж машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

економіці" / Ісікова Наталія Павлівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-4676 А] 

 УДК 339.187:621 

5926. Яцентюк С. В. Організаційно-економічний механізм формування та 

розвитку брендів продукції промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття 

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

Яцентюк Станіслав Васильович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 

2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 120 пр. — [2015-3919 А] 

 УДК 339.138.021:659.127.6 
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339.3 Внутрішня торгівля 

На ступінь кандидата 

5927. Дмитренко І. А. Структурні трансформації роздрібної торгівлі України : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Дмитренко Інна Андріївна ; Центр. спілка спожив. т-в 

України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4669 А] 

 УДК 339.37.021.8(477) 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

5928. Білоган О. І. Оптимізація структури зовнішньої торгівлі країн Централь-

ної та Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Білоган Ольга Ігорівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4163 А] 

 УДК 339.5.02(4-191.2+4-11) 

5929. Васюк Т. В. Організаційно-економічні механізми активізації зовнішньо-

економічної діяльності національного підприємства на європейському ринку : 

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

та упр. підприємствами" / Васюк Тетяна Валеріївна ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, 

[Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — 

Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (10 назв). — 170 пр. — [2015-5013 А] 

 УДК 339.562/.564:339.137.2](4) 

5930. Пугачевська К. С. Регулювання імпорту товарів в Україні за умов 

членства в СОТ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пугачевська Катерина Сергіївна ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(26 назв). — 100 пр. — [2015-4607 А] 

 УДК 339.562.025.12(477):339.52СОТ 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

5931. Брайловський І. А. Державно-приватне партнерство: методологія, 

теорія, механізми розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Брайловський Ілля Арка-

дійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Донец. нац. ун-т]. — Харків, 2015. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). — 100 пр. — [2015-4531 А] 

 УДК 339.944 

На ступінь кандидата 

5932. Артеменко А. В. Ціннісно-раціональні мегатренди глобального госпо-

дарства та їх реалізація в інтеграційних процесах : (на прикладі пострадян. країн) : 

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



   

 
58 

міжнар. екон. відносини" / Артеменко Анна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2015-4001 А] УДК 339.92 

5933. Вакуленко Є. В. Фінансові механізми інноваційної діяльності трансна-

ціональних корпорацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Вакуленко Євгенія 

Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т світ. економіки та міжнар. 

відносин НАН України]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-4205 А] 

 УДК 339.94:[339.7:330.341.2 

5934. Вовк М. С. Екологічна компонента міжнародної конкурентоспромож-

ності країн ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Вовк Марта Сергіївна ; 

Маріупол. держ. ун-т, [ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури"]. — 

Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 

100 пр. — [2015-4045 А] 

 УДК 339.923(4-6ЄС) 

5935. Кір'яков Д. І. Управління процесом міжнародних злиттів та поглинань у 

глобальному бізнесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кір'яков Денис Ігорович ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3949 А] 

 УДК 339.9:334.758 

5936. Кравченко Є. В. Транскордонне співробітництво машинобудівних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кравченко Євген Вікторович ; 

Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-5307 А] 

 УДК 339.94:621 

5937. Саєд С. М. А. Міжнародне торговельно-економічне співробітництво 

України з країнами Близького Сходу в глобальних умовах розвитку : автореф. дис. на 

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

відносини" / Саєд Суфіан Мохаммад Анкаві ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

3863 А] УДК 339.94(477:5-15) 

5938. Шишацький А. В. Формування міжнародної конкурентоспроможності 

територій в умовах глобальної регіоналізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Шишацький Андрій Володимирович ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). — Вінниця, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4119 А] 

 УДК 339.9(100-32) 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь кандидата 

5939. Абрамович Р. М. Принцип незворотності дії закону в часі: еволюція, 

стан та перспективи вдосконалення його застосування в Україні : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 

права; історія політ. і прав. учень" / Абрамович Руслана Миколаївна ; Нац. ун-т 

"Києво-Могилян. акад.". — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-4641 А] УДК 340.132.6(477) 

5940. Андрюшко І. Я. Правове мислення у різновидах правової діяльності: 

загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Андрюшко Ірина Ярославівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2015-4121 А] 

 УДК 340.12.01 

5941. Балко О. О. Інститут шлюбу за римським правом та його рецепція у 

континентальному типі правової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Балко Олеся Олексіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2015-5124 А] 

 УДК 340.15:347.62](37) 

5942. Волошина Ю. В. Національний суверенітет: праворозуміння та практика 

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

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Волошина 

Юлія Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4777 А] 

 УДК 340.12:342.22](477) 

5943. Гаврецька М. Й. Правовий режим української мови у Східній Галичині 

(1848—1939 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" / 

Гаврецька Марина Йосипівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). 

— 100 пр. — [2015-4656 А] 

 УДК 340.12:811.161.2'272](477.83/.86)"1848/1939" 

5944. Гавронська Т. В. Правове забезпечення прав і свобод людини в 

правових системах світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Гавронська Тетяна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-4375 А] 

 УДК 340.5:342.72/.73 

5945. Грукач В. О. Інститут генерал-губернаторства у Правобережній Україні: 

правові засади та особливості функціонування (1832—1914 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" / Грукач Вікторія Олександрівна ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди"]. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-4664 А] УДК 340.12:352](477.4)"1832/1914" 

5946. Євтошук Ю. О. Принцип пропорційності як необхідна складова 

верховенства 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" / 

Євтошук Юлія Олегівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", [Ун-т економіки та 

права "Крок"]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2015-4912 А]

 УДК 340.11 
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5947. Кацин М. Ю. Європейська економічна міждержавна інтеграція (ХІХ ст. 

— поч. 30-х рр. ХХ ст.): історико-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 

історія політ. і прав. учень" / Кацин Михайло Юхимович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2015-

3948 А] УДК 340.15:339.922](4)"180/193" 

5948. Лопушанський А. А. Правова політика і законотворчість: механізм 

взаємодії та тенденції 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" / Лопушанський Артур Андрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5180 А] 

 УДК 340.114:342.531.41 

5949. Макеєва О. М. Правова культура журналістів : (теорет.-прав. аспекти) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Макеєва Олена Миколаївна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2015-3960 А] 

 УДК 340.11:070-051 

5950. Марченко А. А. Судовий прецедент у правовій системі України (1991—

2010 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" / Марченко Артем 

Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4710 А] 

 УДК 340.142(477)"1991/2010" 

5951. Мельничук М. А. Правові основи соціального партнерства міліції в 

умовах трансформації громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Мельничук Марина Анатоліївна ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-4712 А] 

 УДК 340.132:351.74](477) 

5952. Миньо М. М. Договір найму за римським правом та його рецепція в 

праві Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Миньо 

Микола Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-5188 А] 

 УДК 340.15(37):347.453(477) 

5953. Мокін І. С. Правове життя українського суспільства за доби становлення 

національної державності (1917—1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Мокін Ігор Сергійович ; Міжнар. гуманітар. ун-т., [Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад."]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-4026 А] 

 УДК 340.15(477)"1917/1921" 

5954. Мороз О. М. Правові форми взаємовідносин держави і громадських 

об'єднань в Україні в епоху глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 
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прав. учень" / Мороз Оксана Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4834 А] 

 УДК 340.111.5:[35.07:061.2]](477) 

5955. Пундор Ю. О. Категорія "суб'єкт права" у теорії права та особливості її 

застосування у галузевому праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Пундор Юлія Олегівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [ВНЗ 

"Ун-т економіки та права "Крок"]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-4968 А] УДК 340.12 

5956. Рябченко Т. О. Референдум як форма безпосередньої правотворчості 

українського народу : (теорет. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Рябченко Тетяна Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4732 А] 

 УДК 340.134:342.572](477) 

5957. Сапарова А. О. Запозичення в праві: філософсько-методологічні засади : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 

"Філософія права" / Сапарова Анастасія Олександрівна ; М-во внутр. справ України, 

Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Нац. акад. внутр. справ МВС України]. — Львів, 

2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5272 А] 

 УДК 340.12 

5958. Фурдик Т. М. Правове положення діаспори: загальнотеоретичне до-

слідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Фурдик Тетяна 

Михайлівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3995 А] 

 УДК 340.12 

5959. Ченкова К. П. Правова охорона материнства і дитинства в українських 

губерніях Російської імперії (ХІХ ст. — 1917 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Ченкова Катерина Пилипівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. 

ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-3891 А] 

 УДК 340.15(477)"1800/1917" 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 

5960. Смирнова К. В. Правовий порядок конкуренції в Європейському Союзі : 

(новітні тенденції розвитку) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Смирнова Ксенія Володимирівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—38. — 100 пр. — 

[2015-4979 А] УДК 341.6:061.1ЄС]:346.545/.546 

На ступінь кандидата 

5961. Вихренко К. П. Міжнародно-правове регулювання праці в рибальському 

секторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 
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"Міжнар. право" / Вихренко Катерина Петрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 

[Одес. нац. мор. акад.]. — Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-4248 А] 

 УДК 341.2:349.2]:639.2 

5962. Гарбазей Д. О. Міжнародно-правові основи боротьби з корупцією : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. 

право" / Гарбазей Дмитро Олександрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

[Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Харків, 2015. — 22 с. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3935 А] 

 УДК 341.48:343.35 

5963. Денисенко С. І. Міжнародно-правові стандарти спрощення та гармоні-

зації митних процедур у сфері міжнародної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Денисенко Сергій 

Іванович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. 

торгівлі]. — Одеса, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-4250 А] 

 УДК 341.232.3:339.543 

5964. Звєрєв Є. О. Тлумачення міжнародних договорів національними судами: 

європейський досвід та українська практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Звєрєв Євген Олександрович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — 

Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4213 А] 

 УДК 341.24:347.99](4) 

5965. Зубарева А. Є. Міжнародно-правовий статус Комітету ООН з прав 

людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 

"Міжнар. право" / Зубарева Антоніна Євгенівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-4215 А] 

 УДК 341.123:342.7 

5966. Месхія О. Н. Міжнародно-правові механізми реалізації принципу між-

народного співробітництва в сучасному міжнародному праві : (на прикладі співро-

бітництва України та Грузії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Месхія Олександр Нодарович ; Ін-т законо-

давства Верховної Ради України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 

100 пр. — [2015-4955 А] 

 УДК 341.23 

5967. Музика Я. І. Правовий статус Всесвітньої Митної Організації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / 

Музика Ярослав Іванович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 

[2015-4270 А] 

 УДК 341.16:339.543](100) 

5968. Насіров Р. М. Правове регулювання корпоративного податку в Євро-

пейському Союзі в контексті гармонізації законодавства України з правом ЄС : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. 

право" / Насіров Роман Михайлович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-3839 А] 

 УДК 341.23(477:4) 
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5969. Панасюк С. А. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування 

та актуальні проблеми їх імплементації в законодавство України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. 

право" / Панасюк Сергій Анатолійович ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. 

обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3844 А] 

 УДК 341.24:352](4:477) 

5970. Пасечник О. В. Інтеграційно-правове регулювання обігу лікарських 

засобів у Європейському Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Пасечник Олена Владиславівна ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-3845 А] 

 УДК 341.1:061.1ЄС]:614.35 

5971. Попко Є. В. Юридична природа актів Ради Європи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Попко 

Євген Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4310 А] 

 УДК 341.176(4) 

5972. Рябошапченко А. О. Правове забезпечення економічної інтеграції 

Австрійської Республіки до Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Рябошапченко Анастасія 

Олександрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3861 А] 

 УДК 341.171(436):061.1ЄС 

5973. Фурса Є. Є. Вчинення консулом нотаріальних дій щодо спадкування 

майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Фурса Євген 

Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2015-5108 А] 

 УДК 341.82:341.96:347.65 

342 Державне право. Конституційне право.  

Адміністративне право 

На ступінь доктора 

5974. Гетьман Є. А. Проблеми правового регулювання нормотворчої діяль-

ності органів виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Гетьман Євген Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. 

держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (36 назв). — 100 пр. — [2015-4661 А] 

 УДК 342.9:342.6(477) 

5975. Зьолка В. Л. Концепція охорони національних інтересів України у 

прикордонній сфері : (адмін.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Зьолка Валентин Леонідович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

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

Держ. прикордон. служба України]. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 

(43 назви). — 100 пр. — [2015-4136 А] 

 УДК 342.95:351.746.1](477) 
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5976. Кравчук О. О. Адміністративно-правове регулювання управління дер-

жавною власністю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Кравчук Олексій Олегович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—38 

(69 назв). — 200 пр. — [2015-4465 А] 

 УДК 342.951:351.71](477) 

5977. Кудерська Н. І. Адміністративно-правове регулювання охорони та 

збереження матеріальної культурної спадщини в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Кудерська Надія Іванівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Одес. 

держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 41 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 35—38 (38 назв). — 100 пр. — [2015-4263 А] 

 УДК 342.95:351.853](477) 

5978. Мельничук О. Ф. Конституційно-правове забезпечення права на освіту в 

Україні в контексті європейського досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Мельничук 

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

2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2015-4831 А] 

 УДК 342.733(477:4) 

5979. Піддубний О. Ю. Правовідносини у сфері біотехнологій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. 

право; екол. право; природоресурс. право" ; 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Піддубний Олексій Юрійович ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2015. — 43 с. — Бібліогр.: с. 33—40 

(60 назв). — 100 пр. — [2015-4111 А] 

 УДК 342.951:60 

5980. Селезньова О. М. Теоретико-методологічні засади інформаційного права 

України як інтегрованої категорії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Селезньова Ольга Миколаївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2015. 

— 38 с. — Бібліогр.: с. 30—35 (51 назва). — 150 пр. — [2015-4418 А] 

 УДК 342.951:004](477) 

5981. Соболь Є. Ю. Діяльність органів публічної влади щодо реалізації і 

захисту прав та свобод інвалідів: адміністративно-правова теорія та практика : 

автореф. дис. на здобуття наук ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Соболь Євген Юрійович ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37. — 150 пр. — [2015-

4854 А] УДК 342.95:342.726-056.266 

На ступінь кандидата 

5982. Айріян К. Б. Конституційна скарга як форма звернення до органу 

конституційної юрисдикції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Айріян Крістіна 

Борисівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-4642 А] 

 УДК 342.565.2 

5983. Алмохаммед Мутана Аббас Абд Алказим. Взаємодія конституційного 

та міжнародного права в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Алмохаммед Мутана Аббас Абд Алказим ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь 

(Донец. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

3923 А] УДК 342.4 

5984. Андрєєв Р. Г. Правове регулювання статусу органів стягнення як 

суб'єктів фінансового контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Андрєєв Роман Геннадійович ; Класич. приват. ун-т, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-4521 А] УДК 342.95:351.72.076 

5985. Андрущак О. Л. Функціонування ринку акцій в Україні: адміністра-

тивно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Андрущак 

Ольга Любомирівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-

4364 А] УДК 342.95:336.763.2](477) 

5986. Анталовці О. В. Право людини і громадянина на охорону здоров'я: 

конституційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Анталовці Ольга 

Василівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4122 А] 

 УДК 342.734:614](477) 

5987. Білоглазова Н. О. Адміністративно-правовий статус центральних банків 

країн-учасниць Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Білоглазова Надія Олегівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — 

Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5367 А] 

 УДК 342.951:336.71](4-69ЄС) 

5988. Борисенко В. В. Правові основи адміністрування місцевих податків і 

зборів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Борисенко 

Володимир Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. ун-т 

внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3768 А] 

 УДК 342.95:[336.22:352](477) 

5989. Булина А. М. Теорія, методологія і практика адміністративно-правового 

забезпечення формування та діяльності місцевої публічної влади в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Булина Антон Михайлович ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-4125 А] УДК 342.95:352.07](477) 

5990. Віхрова В. С. Адміністративна відповідальність фізичних та юридичних 

осіб країн Європейського Союзу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Віхрова Вікторія Станіславівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

"Україна", [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, МВС України]. — Київ, 2015. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4774 А] 

 УДК 342.922(477) 
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5991. Галайдюк Л. Ю. Адміністративно-процесуальний статус суб'єктів про-

вадження у справах про порушення ветеринарно-санітарних правил : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Галайдюк Лідія Юріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-4086 А] 

 УДК 342.951:636.09 

5992. Горкава В. В. Право на захист у провадженні у справах про адміністра-

тивні правопорушення та гарантії його реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Горкава Влада Владиленівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби 

України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-4781 А] 

 УДК 342.922 

5993. Греца С. М. Правове регулювання адміністрування податку на додану 

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

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Греца Світлана 

Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4087 А] 

 УДК 342.951:336.226.322](477) 

5994. Губанов О. О. Застосування як форма реалізації адміністративного 

законодавства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Губанов Олег 

Олександрович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3788 А] 

 УДК 342.922(477) 

5995. Даніш С. П. Адміністративно-правові засади контролю за дотриманням 

законодавства про захист економічної конкуренції в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Даніш Сергій Павлович ; Нац. ун-т держ. податк. 

служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 

— 100 пр. — [2015-4786 А] 

 УДК 342.9:351.824](477) 

5996. Джавага А. В. Правові основи валютного регулювання та валютного 

контролю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Джавага 

Анна Вікторівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5253 А] 

 УДК 342.951:336.748](477) 

5997. Добровольський О. І. Адміністративно-правове регулювання протидії 

корупції в органах Державної фіскальної служби України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Добровольський Олег Ігорович ; Відкритий міжнар. ун-т 

розвитку людини "Україна", [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Київ, 2015. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4788 А] 

 УДК 342.97:342.6](477) 

5998. Довжанин В. М. Засоби адміністративно-правового забезпечення прав і 

свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Довжанин Василь Михайлович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. 

ун-т". — Ужгород, 2015. — 14 с. — Бібліогр.: с. 10—11 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

4135 А] УДК 342.95:343.35 

5999. Дудик І. М. Державний контроль Антимонопольного комітету України 

за узгодженими діями суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Дудик Інна Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-4791 А] 

 УДК 342.951:[351.82.078.3:346.546](477) 

6000. Єна Р. О. Правове регулювання документальних перевірок, які здійснюються 

органами фінансового контролю України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Єна Руслан Олександрович ; Класич. приват. ун-т, [Нац. юрид. ун-т ім. Яро-

слава Мудрого]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-5155 А] 

 УДК 342.951:336.025.12](477) 

6001. Жмур Н. В. Правове забезпечення службової інформації в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Жмур Наталія Володимирівна ; Нац. 

авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

4050 А] УДК 342.951:35.083.8](477) 

6002. Іванчо В. В. Адміністративно-правове регулювання перевірок, що 

здійснюються фіскальними органами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Іванчо Василь Васильович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4093 А] 

 УДК 342.951:336.227 

6003. Ільницький О. М. Організаційно-правове забезпечення громадської 

безпеки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ільницький 

Олександр Михайлович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Київ. міжнар. ун-т]. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5302 А] 

 УДК 342.95:351.75](477) 

6004. Калініченко А. І. Систематизація митного законодавства: сутність та 

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

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Калініченко Альона Іозівна ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-4921 А] 

 УДК 342.951:339.543 

6005. Кальчук О. М. Адміністративно-правове регулювання правозахисної 

діяльності органів прокуратури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Кальчук Олексій Миколайович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — 

Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-5388 А] 

 УДК 342.951:347.963](477) 
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6006. Карпенко М. М. Адміністративно-правове регулювання діяльності 

органів Служби безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Карпенко Максим Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. 

ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3806 А] 

 УДК 342.951:351.746.1(477) 

6007. Клименко О. В. Адміністративно-правове забезпечення державної 

регуляторної політики у сфері господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Клименко Олена Василівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. 

— Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-5393 А] 

 УДК 342.951:346 

6008. Кобко Є. В. Адміністративно-правові засади запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Кобко Євген Васильович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-4095 А] 

 УДК 342.951:614.86 

6009. Конопляник О. С. Адміністративно-правове регулювання охорони 

дипломатичних представництв іноземних держав в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Конопляник Олег Сергійович ; Ген. прокуратура 

України, Нац. акад. прокуратури України, [Нац. акад. внутр. справ]. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. — [2015-5050 А] 

 УДК 342.951:341.71](477) 

6010. Кулик Т. О. Конституційні засади взаємодії місцевих органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування : (на матеріалах м. Києва) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Кулик Тетяна Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2015-4698 А] 

 УДК 342.553(477-25) 

6011. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та 

конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Кулініч Ольга Олександрівна ; Маріупол. держ. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-3956 А] 

 УДК 342.733(477) 

6012. Лисюк С. А. Публічне адміністрування у сфері комунального госпо-

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

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лисюк Сергій 

Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4099 А] 

 УДК 342.951:332.87](477) 
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6013. Лівар Ю. О. Провадження по виконанню постанов про накладення 

адміністративних стягнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лівар 

Юлія Олегівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5061 А] 

 УДК 342.951:343.137 

6014. Майданевич Н. В. Адміністративно-правове регулювання відносин у 

сфері електроенергетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Майданевич 

Наталія Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4102 А] 

 УДК 342.951:621.3 

6015. Маланчук Т. В. Адміністративно-правове регулювання окремих форм та 

видів роздрібної торгівлі в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Маланчук Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-

кого. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 120 пр. — [2015-

3831 А] УДК 342.951:339.37(477) 

6016. Мельник А. Г. Компетенція органів місцевого самоврядування первин-

ного рівня у сфері регулювання земельних відносин: конституційно-правовий 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Мельник Андрея Гаврилівна ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-4141 А] УДК 342.25:349.4](477) 

6017. Мельник С. М. Типологія юридичної відповідальності за адміністра-

тивним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Мельник 

Сергій Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5066 А] 

 УДК 342.95(477) 

6018. Нірода М. В. Конституційно-правовий статус органів прокуратури в 

країнах романо-германської правової системи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Нірода Михайло Васильович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4142 А] 

 УДК 342.4:347.963]:340.116 

6019. Новак О. М. Конституційно-правові засади формування органів місце-

вого самоврядування в країнах Європи: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Новак Олександр Миколайович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 

[2015-3970 А] УДК 342.553(4) 

6020. Олексенко Т. М. Правове регулювання адміністративних відносин між 

державою та громадянами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Олексенко Тетяна Михайлівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4839 А] 

 УДК 342.9:342.7](477) 
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6021. Оскірко А. О. Адміністративна відповідальність за порушення у сфері 

поводження з відходами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Оскірко 

Аліса Олексіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4107 А] 

 УДК 342.951:628.477 

6022. Пахомова І. А. Правове регулювання інформаційних відносин в сфері 

державної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Пахомова 

Ірина Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. ун-т внутр. 

справ, М-во внутр. справ України]. — Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-5082 А] 

 УДК 342.951:35.08 

6023. Пашун А. В. Адміністративно-правове регулювання надрокористування 

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

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Пашун Аліна Вадимівна ; 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4109 А] 

 УДК 342.951:502.7](477) 

6024. Пересоляк В. І. Інформаційні відносини у митній сфері: правовий 

механізм регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Пересоляк 

Валерій Іванович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 14 с. — 

Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4110 А] 

 УДК 342.951:[339.543:004 

6025. Пономарьов О. В. Адміністративно-правовий статус податкової міліції 

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

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Пономарьов Олег 

Валерійович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Дніпропетров. 

держ. ун-т внутр. справ МВС України]. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 

(7 назв). — 100 пр. — [2015-4309 А] 

 УДК 342.97:351.713](477) 

6026. Русанова В. Б. Оскарження в суді постанов у справах про адміністра-

тивні правопорушення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Русанова 

Вікторія Борисівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4971 А] 

 УДК 342.922 

6027. Сандул Я. М. Виконавчі органи місцевих рад як суб'єкти адміністра-

тивного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сандул Яна 

Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3980 А] 

 УДК 342.922:352](477) 

6028. Семенець Р. М. Адміністративно-правове регулювання місцевого 

оподаткування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Семенець 
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Роман Миколайович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. акад. внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). 

— 100 пр. — [2015-3983 А] УДК 342.9:336.221:352](477) 

6029. Сидор М. Я. Адміністративно-правові аспекти взаємодії місцевих 

державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Сидор Маркіян Ярославович ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Київ, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-4230 А] 

 УДК 342.95:352.072 

6030. Скопненко Ю. Г. Конституційно-правовий статус столиці України та 

столиць європейських держав: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Скопненко Юлія Григорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 ( 9 назв). — 100 пр. — [2015-4852 А] 

 УДК 342.553.05(477-25) 

6031. Стопченко М. І. Конституційно-правовий статус голови парламенту в 

Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Стопченко Максим Іванович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4859 А] 

 УДК 342.543.05(477+(1-87)) 

6032. Сьох К. Я. Конституційне право громадян на службу в органах місцевого 

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

12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Сьох Катерина Ярославівна ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4861 А] 

 УДК 342.734:352.08 

6033. Тищенкова І. О. Електронні послуги у діяльності публічної адміністра-

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

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Тищенкова Ірина 

Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. 

— Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-4746 А] 

 УДК 342.95:351.073.533](477) 

6034. Токарєва К. С. Правові наслідки закінчення строку накладення адмі-

ністративного стягнення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Токарєва 

Ксенія Сергіївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-4073 А] 

 УДК 342.95.046 

6035. Трояновська Т. М. Публічно-правовий спір у сфері інтелектуальної 

власності як предмет юрисдикції адміністративних судів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Трояновська Тетяна Михайлівна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т 

держ. податк. служби України]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(7 назв). — 100 пр. — [2015-4427 А] 

 УДК 342.97:347.998.85 
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6036. Фоміна Г. В. Правовий статус юридичних осіб — платників податків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Фоміна Ганна Володимирівна ; 

Класич. приват. ун-т, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Запоріжжя, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16— 17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5275 А] 

 УДК 342.951:336.226.12 

6037. Фуглевич К. А. Адміністративні послуги: поняття, види, процедурне 

регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Фуглевич 

Катерина Андріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4116 А] 

 УДК 342.95 

6038. Чернєй А. В. Адміністративна відповідальність під час здійснення 

державних закупівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Чернєй Аліна 

Віталіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-5277 А] 

 УДК 342.951:351.073.53 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

6039. Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у контексті 

сучасної антикорупційної стратегії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Бусол Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 

Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34. — 100 пр. — [2015-4537 А] 

 УДК 343.8:343.35](477) 

6040. Глинська Н. В. Концептуальні засади визначення та забезпечення 

стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Глинська Наталія 

Валеріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України]. — Харків, 2015. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 33—38 (39 назв). — 100 пр. — [2015-4249 А] 

 УДК 343.15 

6041. Нежурбіда С. І. Кримінологічне вчення про причинність злочинності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Нежурбіда Сергій Ігорович ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 32 с. — Бібліогр.: 

с. 24—29. — 100 пр. — [2015-4476 А] 

 УДК 343.97 

6042. Полянський Є. Ю. Кримінально-правова доктрина США: генезис, 

обґрунтування, перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Полянський Євген Юрійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2015-3854 А] 

 УДК 343.01(73) 
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На ступінь кандидата 

6043. Алєксєєва Н. Ю. Кримінальна відповідальність за злочини проти 

правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Алєксєєва Наталія Юнівна ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4362 А] 

 УДК 343.36 

6044. Балицький Т. М. Слідчий експеримент в системі слідчих (розшукових) 

дій у кримінальному провадженні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Балицький Тарас Миколайович ; Держ. 

фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 

обл.), 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2015-4084 А] 

 УДК 343.132(477) 

6045. Безруков Д. В. Використання оперативно-технічних засобів щодо 

протидії злочинам проти власності підрозділами карного розшуку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Безруков Дмитро 

Вікторович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий 

Ріг (Дніпропетров. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-4369 А] 

 УДК 343.98:343.7 

6046. Бражник А. А. Кримінальна відповідальність за розголошення даних 

оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування (ст. 387 КК України): 

аналіз складу злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Бражник 

Андрій Анатолійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем зло-

чинності ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Харків, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3770 А] 

 УДК 343.222.4:343.36 

6047. Бугаєць А. В. Кримінологічна характеристика та запобігання корисливій 

насильницькій злочинності на залізничному транспорті : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Бугаєць Артем Вікторович ; Нац. акад. прав. наук України, 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 

— [2015-5132 А] 

 УДК 343.9:[656.2:343.85 

6048. Бунін Є. О. Втручання в діяльність судових органів за Кримінальним 

кодексом України: аналіз складу злочину та питання кваліфікації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Бунін Євген Олександрович ; Нац. акад. 

прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-5287 А] 

 УДК 343.36(477) 
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6049. Волков К. Д. Забезпечення права особи на свободу та особисту недо-

торканність під час застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Волков 

Кирило Дмитрович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4900 А] 

 УДК 343.13:342.721 

6050. Галаган В. І. Запобігання негативному впливу засобів масової інфор-

мації на формування злочинної поведінки неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Галаган Віталій Іванович ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2015-4129 А] 

 УДК 343.92-053.6:070]:343.85 

6051. Гальцова О. В. Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-

виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Гальцова Олена Володимирівна ; Нац. акад. 

прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. — 

Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3782 А] 

 УДК 343.8 

6052. Гергелюк Н. Т. Адміністративно-правові зобов'язання органів вико-

навчої влади України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гергелюк 

Наталія Тарасівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3783 А] 

 УДК 343.97:342.5(477) 

6053. Гора І. Ю. Юридико-психологічна характеристика злочинів, вчинених із 

мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Гора Ігор 

Юрійович ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ, [Нац. акад. 

внутр. справ]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-4131 А] 

 УДК 343.971 

6054. Горлач С. В. Запобігання умисним вбивствам, що вчиняються неповно-

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

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Горлач Сергій 

Володимирович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4132 А] 

 УДК 343.85:343.611]-053.6 

6055. Гоч Н. В. Розслідування ухилень від сплати внесків на загальнообов'яз-

кове державне соціальне страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Гоч Наталія Володимирівна ; Акад. адвокатури 

України, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5024 А] 

 УДК 343.37:368.042 



   

 
75 

6056. Громко В. Я. Вчинення злочину службовою особою як обставина, що 

обтяжує відповідальність за кримінальним правом України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Громко Володимир Ярославович ; М-во 

внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5148 А] 

 УДК 343.35:343.223](477) 

6057. Гуменна Н. В. Теоретичні та практичні проблеми розшукової діяльності 

слідчого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Гуменна Надія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 140 пр. — [2015-5293 А] 

 УДК 343.98 

6058. Даценко Є. В. Кримінально-правова характеристика підміни дитини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Даценко Євген Вадимович ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4134 А] 

 УДК 343.433 

6059. Дудко Є. В. Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчих 

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

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Дудко Євгеній 

Вікторович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4091 А] 

 УДК 343.163(477) 

6060. Дьордяй В. І. Кримінологічна характеристика та запобігання органами 

внутрішніх справ згвалтувань, що вчиняються неповнолітніми : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Дьордяй Володимир Іванович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-4911 А] 

 УДК 343.97:343.541-051-053.6 

6061. Іваниця А. В. Криміналістична характеристика та особливості розсліду-

вання вбивств через необережність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Іваниця Андрій Володимирович ; М-во внутр. справ 

України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4917 А] 

 УДК 343.98:343.618 

6062. Калініченко Ю. В. Кримінальна відповідальність за завідомо не-

правдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК України) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Калініченко Юлія Вікторівна ; Нац. акад. 

прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 

(7 назв). — 100 пр. — [2015-4922 А] 

 УДК 343.364(477) 
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6063. Калужинський О. В. Оціночна діяльність судді у підготовчому про-

вадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Калужинський Олег Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5387 А] 

 УДК 343.13:343.162 

6064. Колодчин В. В. Повноваження прокурора в судовому провадженні у 

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

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Колодчин Володимир Васильович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2015-3951 А] 

 УДК 343.163:343.137 

6065. Король І. Б. Охорона недоторканності приватного життя: кримінально-

правові та кримінологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Король Іванна Богданівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т 

внутр. справ, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Львів, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4694 А] 

 УДК 343.44 

6066. Костенко М. А. Рівність перед законом і судом як засада кримінального 

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

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Костенко Марина Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Донец. 

юрид. ін-т МВС України. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4398 А] 

 УДК 343.131 

6067. Кулик С. С. Розслідування привласнення, розтрати майна або заволо-

діння ним шляхом зловживання службовим становищем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Кулик Сергій Сергійович ; Акад. 

адвокатури України, [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 

2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2015-4220 А] 

 УДК 343.351:343.132 

6068. Куций Р. В. Погроза як спосіб вчинення злочину у кримінальному праві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Куций Роман 

Володимирович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4097 А] 

 УДК 343.434(477) 

6069. Леляк О. О. Угода про визнання винуватості у кримінальному процесі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Леляк Олена Олександрівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури 

України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 130 пр. — [2015-

5058 А] УДК 343.144(477) 

6070. Леляк Я. О. Особливості протидії злочинності на території Чорнобиль-

ської зони відчуження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 



   

 
77 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Леляк 

Ярослав Олександрович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури 

України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 130 пр. — [2015-5059 А] 

 УДК 343.85:349.6(477.41) 

6071. Литовка В. М. Захист прокурором інтересів держави в сфері власних 

надходжень бюджетних установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Литовка 

Вікторія Миколаївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2015-4942 А] 

 УДК 343.163:343.37 

6072. Лускатова Т. О. Розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, 

що спричинили смерть потерпілого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Лускатова Тетяна Олександрівна ; М-во внутр. справ 

України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4944 А] 

 УДК 343.98:343.61 

6073. Мазурков Д. Д. Розслідування незаконних придбання, збуту або 

використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Мазурков 

Денис Дмитрович ; Акад. адвокатури України, [Нац. акад. Служби безпеки України]. 

— Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2015-4827 А] 

 УДК 343.132:346.544.6 

6074. Малюга Р. В. Кримінальне процесуальне доказування контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні : автореф. дис на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та кримі-

налістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Малюга Руслан Вікто-

рович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4342 А] 

 УДК 343.14:343.575 

6075. Маслій І. В. Інституційний механізм протидії криміналізації економіки: 

кримінологічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Маслій Ігор Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4402 А] 

 УДК 343.9:343.37(477) 

6076. Мацола А. А. Розслідування перешкоджання законній професійній 

діяльності журналістів : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Мацола Антоніна Антонівна ; Акад. адвокатури України, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4343 А] 

 УДК 343.98:070.42 

6077. Москалюк Ю. Д. Домашній арешт і тримання під вартою в системі 

заходів забезпечення кримінального провадження в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
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криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Москалюк Юлія 

Дмитрівна ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. 

— Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-4104 А] 

 УДК 343.263.2(477) 

6078. Мурадов В. В. Техніко-криміналістичне забезпечення судового розгляду 

кримінальної справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Мурадов Валентин Валентинович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5318 А] 

 УДК 343.98:343.13 

6079. Набруско М. С. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяль-

ності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та кри-

міналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Набруско Марія 

Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-3968 А] 

 УДК 343.98:343.431 

6080. Новіков О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочин-

ності у сфері інтелектуальної власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Новіков Олег Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-5195 А] 

 УДК 343.9:343.533 

6081. Ободовський О. В. Триваючі злочини у кримінальному праві України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ободовський Олександр 

Васильович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-4028 А] 

 УДК 343.3/.7.046(477) 

6082. Перелигіна Р. В. Кримінологія насильства осіб жіночої статі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Перелигіна Раїса Володимирівна ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права НАН України]. 

— Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2015-4411 А] 

 УДК 343.9.022-055.2 

6083. Петров Д. В. Кримінологічна характеристика та запобігання грабежам і 

розбоям, що вчиняються неповнолітніми у громадських місцях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Петров Дмитро Васильович ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 120 пр. — [2015-5083 А] 

 УДК 343.71-053.6 

6084. Плотнікова В. П. Протидія ятрогенним злочинам : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-
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мінологія; кримін.-виконав. право" / Плотнікова Вероніка Петрівна ; Ген. про-

куратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 50 пр. — [2015-3851 А] 

 УДК 343.6:614.253 

6085. Погорецький М. М. Кримінальні процесуальні гарантії адвокатської 

таємниці у досудовому розслідуванні : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Погорецький Микола Миколайович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. 

Дідоренка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2015-4844 А] 

 УДК 343.13 

6086. Попович О. В. Процесуальне керівництво прокурора у кримінальному 

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

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Попович Олександр Васильович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

1 30 пр. — [2015-3855 А] 

 УДК 343.101 

6087. Птащенко Д. С. Уявна оборона за кримінальним правом України : 

автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Птащенко Дмитро Сергійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 200 пр. — [2015-4351 А] 

 УДК 343.23 

6088. Резнікова Г. І. Криміналістична характеристика злочинів щодо розго-

лошення професійних таємниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Резнікова Ганна Ігорівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Яро-

слава Мудрого, [НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. 

прав. наук України]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-4275 А] 

 УДК 343.9:343.452 

6089. Сербіна Н. О. Кримінально-правова характеристика умисного знищення 

або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Сербіна Наталія Олександрівна ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 19, [1] с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4502 А] 

 УДК 343.77:347.254 

6090. Серкевич І. Р. Кримінологічні детермінанти та кримінально-правова 

протидія тероризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Серкевич 

Ірина Ростиславівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — 

Львів, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5214 А] 

 УДК 343.9:343.326 

6091. Сорока О. О. Реалізація практики Європейського суду з прав людини у 

кримінальному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
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Сорока Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-4980 А] 

 УДК 343(477):[341.645(4):341.231.14 

6092. Степанова Ю. П. Кримінально-виконавчі засади виконання та відбу-

вання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо раніше судимих 

осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Степанова Юлія Петрів-

на ; Акад. адвокатури України, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 120 пр. — [2015-4981 А] 

 УДК 343.8 

6093. Топчий Н. В. Органи кримінальної юстиції у механізмі правоохоронної 

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

12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Топчий Наталія Валеріївна ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2015-5223 А] 

 УДК 343.16 

6094. Філоненко В. М. Психологічні особливості злочинців-рецидивістів 

корисливого та насильницького типів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Філоненко Володимир Мико-

лайович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2015. 

— 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3994 А] 

 УДК 343.95 

6095. Франчук В. В. Кримінально-правові засоби охорони економіки України : 

автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Франчук Василь Валерійович ; М-во 

внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2015. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — [2015-4867 А] 

 УДК 343.37(477) 

6096. Чупринська Є. М. Правова природа перегляду Верховним Судом 

України судових рішень у кримінальних справах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Чупринська Євгенія Михайлівна ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2015-4237 А] 

 УДК 343.11:347.991](477) 

6097. Чуркін І. А. Договір найму (оренди) автомобільного транспортного 

засобу без екіпажу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Чуркін Ігор Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-3996 А] 

 УДК 343.453 

6098. Щерба В. М. Кримінальне провадження в суді присяжних: порівняльно-

правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Щерба Вікторія Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. 

— [2015-4439 А] УДК 343.137 
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6099. Ярош В. В. Кримінально-правові санкції за злочини у сфері службової 

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

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ярош Віктор 

Віталійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2015-4640 А] 

 УДК 343.35:343.2.01 

346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь доктора 

6100. Корчак Н. М. Державне регулювання відносин конкуренції в Україні : 

(госп.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Корчак Наталія Миколаївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—32. — 

130 пр. — [2015-4260 А] 

 УДК 346.54(477) 

6101. Олюха В. Г. Господарсько-правові засоби оптимізації капітального 

будівництва у сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Олюха Віталій Георгійо-

вич ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 

(49 назв). — 100 пр. — [2015-4272 А] 

 УДК 346.7:69](477) 

На ступінь кандидата 

6102. Бочкова І. І. Господарсько-правове забезпечення впровадження та 

розвитку біотехнологій в промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / 

Бочкова Інга Ігорівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 

23 с. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2015-3769 А] 

 УДК 346:606(477) 

6103. Бровдій А. М. Господарсько-правове забезпечення діяльності державних 

підприємств лісового сектора економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / 

Бровдій Алла Михайлівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4891 А] 

 УДК 346.7:630](477) 

6104. Грудницький В. М. Правовий захист суб'єктів господарювання від 

зловживання монопольним (домінуючим) становищем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / 

Грудницький Василь Миколайович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3937 А] 

 УДК 346.9:346.242 

6105. Малолітнева В. К. Правове регулювання державних закупівель : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Малолітнева Веста Костянтинівна ; НАН України, Ін-т 

екон.-прав. дослідж. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 

100 пр. — [2015-3961 А] 

 УДК 346.5:35.073.53 
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6106. Міньковський С. В. Розпорядження майном боржника у процедурі 

банкрутства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Міньковський Станіслав Володимирович ; НАН 

України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-4472 А] 

 УДК 346.9:[347.276:347.736 

6107. Опанасенко О. В. Правове регулювання відносин оренди у сфері госпо-

дарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Опанасенко Олена Володимирівна ; НАН 

України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана"]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-3973 А] УДК 346.5:347.453 

6108. Переверзєва Л. О. Правовий статус дочірніх підприємств : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-

процес. право" / Переверзєва Любов Олександрівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. 

дослідж. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

4030 А] УДК 346.26:658.112.3 

6109. Сірош Д. М. Правові основи фінансування безоплатної правової 

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

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сірош Дмитро 

Миколайович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — Київ, 

2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

4040 А] УДК 346.6:347.965](477) 

6110. Сороченко А. В. Корпоративні права та обов'язки: господарсько-право-

вий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Сороченко Антон Валерійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

150 пр. — [2015-4115 А] 

 УДК 346.9:347.191.11 

6111. Хрімлі К. О. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Хрімлі Катерина Олександрівна ; НАН України, 

Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-4509 А] 

 УДК 346.7:339.1](477) 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

6112. Жеков Д. В. Припинення юридичних осіб за цивільним законодавством 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Жеков Дмитро 

Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3794 А] 

 УДК 347.191.6(477) 

6113. Завальнюк С. В. Аналогія права за цивільним законодавством України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
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право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Завальнюк Сергій 

Володимирович ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 

2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3797 А] 

 УДК 347.12(477) 

6114. Романюк А. О. Історичні та культурні цінності як об'єкти цивільно-

правових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Романюк Аліна Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-4609 А] 

 УДК 347.122:340.12 

6115. Романюк І. І. Охорона права на персональні дані в Україні : (цивіл.-прав. 

аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Романюк Ірина 

Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5095 А] 

 УДК 347.122:347.18](477) 

6116. Софіюк Т. О. Право фізичної особи на ознайомлення з особистими 

паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; 

сімейне право; міжнар. приват. право" / Софіюк Тарас Олександрович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-4620 А] 

 УДК 347.121.2 

6117. Федоренко Т. В. Охорона та захист цивільних прав іноземців в нотаріаль-

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

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Федоренко Тетяна Вікторівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Укр. ун-т 

фінансів та міжнар. торгівлі]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2015-3993 А] 

 УДК 347.152:347.961 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

6118. Балюк Ю. О. Житло як об'єкт права спільної власності фізичних осіб : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Балюк Юлія Олексіївна ; 

Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бур-

чака. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2015-3924 А] 

 УДК 347.238 

6119. Головня І. Я. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з 

мотивів суспільної необхідності як підстава припинення права власності на земельну 

ділянку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Головня Ірина 

Яківна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-4378 А] УДК 347.234:347.235 

6120. Гриняк О. Б. Право спільної власності подружжя на житло за законо-

давством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Гриняк Олег Богданович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(12 назв). — 150 пр. — [2015-3936 А] 

 УДК 347.262(477) 

6121. Сліпченко О. І. Право користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб : (емфітевзис) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Сліпченко Олена Ігорівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, 

[Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-3986 А] УДК 347.255 

6122. Яремова І. В. Визначення моменту набуття права власності за 

законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Яремова Інна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4518 А] 

 УДК 347.232.1(477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь доктора 

6123. Калаур І. Р. Договірні зобов'язання про передання майна у користування 

в цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Калаур Іван Романович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. — 37 с. — Бібліогр.: с. 30—34. 

— 200 пр. — [2015-5257 А] 

 УДК 347.453.4(477) 

На ступінь кандидата 

6124. Андреєва О. В. Ризик у договірних зобов'язаннях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Андреєва Олена Вікторівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4082 А] 

 УДК 347.4 

6125. Басова А. В. Договір охорони фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Басова Анна Володимирівна ; М-во внутр. справ 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-3925 А] 

 УДК 347.454.5:351.74 

6126. Водоп'ян Т. В. Фізична особа як сторона договірних зобов'язань 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" / Водоп'ян Тетяна Вікторівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. 

права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (13 назв). — 150 пр. — [2015-5016 А] 

 УДК 347.44(477) 
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6127. Коршакова О. М. Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг: 

цивільно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Коршакова Оксана Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-3953 А] 

 УДК 347.44:332.87 

6128. Кужко С. Ю. Договір зберігання вантажу у морських портах України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кужко Сергій 

Юльянович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

150 пр. — [2015-3955 А] 

 УДК 347.44:656.615.073.8(477) 

6129. Михалюк О. В. Виконання цивільно-правового зобов'язання третьою 

особою у договорах про надання послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Михалюк Ольга Василівна ; Ген. прокуратура України, Нац. 

акад. прокуратури України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 170 пр. — [2015-5067 А] 

 УДК 347.440.16 

6130. Швидка В. Г. Захист цивільних прав фізичних та юридичних осіб при 

розірванні договору найму (оренди) житла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Швидка Вікторія Георгіївна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. 

ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-4435 А] 

 УДК 347.453.3:347.447.82](477) 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь доктора 

6131. Красицька Л. В. Проблеми здійснення та захисту особистих та 

майнових прав батьків і дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Красицька Лариса Василівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України, [Донец. нац. ун-т (м. Вінниця)]. — Київ, 2015. — 46 с. — 

Бібліогр.: с. 36—42 (64 назви). — 150 пр. — [2015-5053 А] 

 УДК 347.626 

На ступінь кандидата 

6132. Верещінська І. В. Предмет доказування у справах щодо спадкування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Верещінська Ірина 

Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. — Київ, 2015. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2015-5014 А] 

 УДК 347.65 
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6133. Войтенко Т. В. Визнання шлюбу недійсним та його правові наслідки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Войтенко Тетяна 

Віталіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4539 А] 

 УДК 347.627 

6134. Журило С. С. Цивільно-правове регулювання усиновлення дітей-

громадян України іноземними громадянами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Журило Сергій Сергійович ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — 

Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4015 А] 

 УДК 347.633(477)-056.4 

6135. Чернега В. М. Морально-правові принципи в сімейному праві України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Чернега Віталій 

Миколайович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, [Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(18 назв). — 1 40 пр. — [2015-4075 А] 

 УДК 347.6:17.02](477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

6136. Перощук З. І. Правові проблеми регулювання відносин у сфері 

бюджетної системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Перощук Зорина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

27 с. — Бібліогр.: с. 22—25. — 100 пр. — [2015-3846 А] 

 УДК 347.73:336.14](477) 

На ступінь кандидата 

6137. Бровченко Т. І. Установчі документи юридичних осіб за законодавством 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Бровченко 

Тетяна Ігорівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3771 А] 

 УДК 347.72.028(477) 

6138. Зверховська В. Ф. Культурні цінності як об'єкти цивільних прав : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Зверховська 

Валентина Францівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4386 А] 

 УДК 347.78 

6139. Копитова О. С. Договір контокоренту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Копитова Олена Сергіївна ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-4930 А] 

 УДК 347.758 
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6140. Лещенко Р. М. Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лещенко Роман Миколайович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-4823 А] 

 УДК 347.73:336.227.5 

6141. Роздайбіда А. А. Забезпечення балансу інтересів при вирішенні подат-

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

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Роздайбіда 

Анастасія Андріївна ; Класич. приват. ун-т, [Нац. ун-т держ. податк. служби України, 

М-во доходів і зборів України]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-4608 А] 

 УДК 347.73:336.22 

6142. Селіваненко В. В. Правова охорона інтелектуальної власності у сфері 

охорони здоров'я : (цивіл.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Селіваненко Володимир Володимирович ; Нац. акад. прав. 

наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [НДІ 

інтелект. власності]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

150 пр. — [2015-3982 А] 

 УДК 347.77:614 

6143. Стахєєва-Боговик О. О. Транскордонна неспроможність: правова 

категорія "центр основних інтересів боржника" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Стахєєва-Боговик Ольга Олександрівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2015-4315 А] 

 УДК 347.736:341.96 

6144. Шпак А. П. Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної 

власності у сфері освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Шпак Андрій 

Петрович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-5358 А] 

 УДК 347.77/.78:37 

6145. Якуша Н. В. Правове регулювання єдиного внеску на загальнообов'яз-

кове державне соціальне страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Якуша Наталія Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого]. — Запоріжжя, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). 

— 100 пр. — [2015-3914 А] 

 УДК 347.73 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 

6146. Глущенко С. В. Вищі спеціалізовані суди в системі судової влади 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.10 
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"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Глущенко Світлана Володимирівна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—34 

(34 назви). — 100 пр. — [2015-5139 А] 

 УДК 347.97/.99(477) 

На ступінь кандидата 

6147. Баронін Д. Б. Правовий статус суду в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та 

адвокатура" / Баронін Денис Борисович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5282 А] 

 УДК 347.97/.99(477) 

6148. Басараб Р. І. Організаційно-правові засади діяльності Генерального 

прокурора України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Басараб Руслан Ігорович ; 

Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5126 А] 

 УДК 347.963(477) 

6149. Безкровний Є. А. Організаційно-правові засади діяльності органів про-

куратури України з розгляду звернень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Безкровний 

Євген Анатолійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 120 пр. — [2015-4446 А] 

 УДК 347.963.1:342.736](477) 

6150. Белікова С. О. Прокурор як учасник виконавчого провадження у 

справах щодо захисту прав та інтересів дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Белікова Світлана Олександрівна ; Ген. прокуратура 

України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 140 пр. — [2015-4282 А] 

 УДК 347.963:342.72/.73-053.2 

6151. Бессараб Н. М. Юрисдикція та підсудність цивільних справ : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Бессараб Наталя Миколаївна ; 

Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4370 А] 

 УДК 347.98 

6152. Будков В. С. Прокурорський нагляд за додержанням законів при 

розшуку безвісно відсутніх осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Будков Володимир 

Сергійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 150 пр. — [2015-4006 А] 

 УДК 347.963:347.172 

6153. Горбалінський В. В. Судова помилка в адміністративному судочинстві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Горбалінський Володимир Володи-

мирович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — Київ, 2015. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2015-5143 А] 

 УДК 347.998.85:347.951.1 
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6154. Губська А. В. Групові позови в цивільному процесі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Губська Алла Володимирівна ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. — [2015-4013 А] 

 УДК 347.922-027.522 

6155. Зеленюк В. Г. Нефропротекторні властивості статинів при гострій 

нирковій недостатності : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Зеленюк Воло-

димир Георгійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [Вищ. 

держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Харків, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2015-4915 А] 

 УДК 347.94 

6156. Зеленяк А. С. Використання речових доказів під час розгляду та вирі-

шення цивільних справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Зеленяк Артур Степанович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. проку-

ратури України, [Ужгород. нац. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 150 пр. — [2015-4916 А] 

 УДК 347.93/.94 

6157. Іванець О. М. Теоретичні та прикладні засади меж судової влади : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоуст-

рій; прокуратура та адвокатура" / Іванець Ольга Миколаївна ; Ген. прокуратура 

України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-5162 А] 

 УДК 347.97/.99:342.56 

6158. Кармазіна Л. П. Правовий статус відповідача під час перегляду рішень у 

справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Кармазіна Леся Петрівна ; Відкритий міжнар. 

ун-т розвитку людини "Україна", [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, МВС 

України]. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2015-

4800 А] УДК 347.926:347.998.85 

6159. Ніколайчук С. В. Адміністративно-правовий статус Національної школи 

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

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ніколайчук Світлана 

Василівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Дніпропетров. 

держ. ун-т внутр. справ МВС України]. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 

(7 назв). — 100 пр. — [2015-4304 А] 

 УДК 347.962:374.7](477) 

6160. Потапенко В. І. Самостійність судової влади : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та 

адвокатура" / Потапенко Володимир Іванович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2015-4967 А] 

 УДК 347.962 

6161. Рибак О. С. Виконання доручень судів іноземних держав у цивільному 

процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Рибак Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5092 А] 

 УДК 347.91/.95(477) 

6162. Саленко О. В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і 

статус суддів із міжнародними стандартами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Саленко 

Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5213 А] 

 УДК 347.9.047:006.032](477) 

6163. Сергієнко Н. А. Взаємодія судів із органами державної виконавчої 

служби при виконанні судових рішень у цивільних справах в Україні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Сергієнко Наталія Артурівна ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права НАН України]. 

— Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4419 А] 

 УДК 347.99:351.87.075.2](477) 

6164. Сукач І. В. Особливості підтримання державного обвинувачення у 

справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоуст-

рій; прокуратура та адвокатура" / Сукач Ігор Васильович ; Нац. юрид. ун-т ім. Яро-

слава Мудрого, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Харків, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4985 А] 

 УДК 347.963:343.37 

6165. Терещук Г. А. Представництво прокуратурою інтересів дітей в цивіль-

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

12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Терещук Галина Андріївна ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. 

— [2015-5220 А] 

 УДК 347.963:343.121.5 

6166. Устименко В. В. Організаційно-правові аспекти підвищення кваліфікації 

прокурорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Устименко Вікторія 

Володимирівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2015-4623 А] 

 УДК 347.97/.99:005.963 

6167. Цихоня Д. Ю. Оскарження судових рішень, ухвалених судами першої 

інстанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Цихоня Денис 

Юрійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4629 А] 

 УДК 347.956/.958 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 

6168. Гетьман Р. А. Гармонізація національного трудового законодавства у 

сфері банкрутства підприємства до законодавства ЄС : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 

Гетьман Руслан Анатолійович ; М-во внутр. справ. України, Дніпропетров. держ. ун-т 

внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2015-4046 А] 

 УДК 349.2:347.736]:340.137 

6169. Дейнека В. М. Примирні процедури вирішення трудових спорів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; 

право соц. забезп." / Дейнека Володимир Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

4382 А] УДК 349.22:331.109.6 

6170. Коломієць Я. Л. Правове регулювання обмежень у здійсненні 

виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 

право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Коломієць Яна Леонідівна ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-4929 А] 

 УДК 349.22 

6171. Криворучко В. В. Особливості правового регулювання оплати праці та 

соціального забезпечення службовців Служби безпеки України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 

забезп." / Криворучко Володимир Вікторович ; М-во внутр. справ України, Харків. 

нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 

100 пр. — [2015-4055 А] 

 УДК 349.232:351.746.1](477) 

6172. Мельниченко А. О. Правове регулювання заохочень працівників органів 

прокуратури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Мельниченко Алла Олександрівна ; 

М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро-

петровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4058 А] 

 УДК 349.232:331.22]:347.963-051](477) 

6173. Пономарьов Д. О. Правове регулювання додаткової трудової діяльності 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Пономарьов Дмитро Олександрович ; М-во внутр. 

справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4061 А] 

 УДК 349.22(477) 

6174. Селецький О. В. Дипломатичні працівники як спеціальні суб'єкти трудо-

вого права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Селецький Олексій Вікторович ; М-во внутр. 

справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4063 А] 

 УДК 349.22:341.7-051 

6175. Семенюк А. О. Представництво як форма захисту трудових прав праців-

ників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Семенюк Артем Олексійович ; М-во внутр. справ 

України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4064 А] 

 УДК 349.2 
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349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

6176. Бомбергер І. Л. Спеціальні пенсії за законодавством України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право 

соц. забезп." / Бомбергер Інна Леонідівна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4005 А] 

 УДК 349.3:364.35]-021.321(477) 

6177. Ласько І. М. Система джерел права соціального забезпечення України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Ласько Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 11—13 (20 назв). — 100 пр. — [2015-3957 А] 

 УДК 349.3(477) 

6178. Медвідь А. О. Соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Медвідь Анна Олександрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-

4829 А] УДК 349.3:364.682.42-053.2 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь доктора 

6179. Бондар О. Г. Контрольно-наглядова діяльність у сільському госпо-

дарстві України: аграрно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; при-

родоресурс. право" ; 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Бондар Олександр Григорович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—35. 

— 100 пр. — [2015-4042 А] УДК 349.42(477) 

На ступінь кандидата 

6180. Сащенко І. С. Правове забезпечення інвестицій у соціальний розвиток 

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

12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Сащенко 

Ігор Сергійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4974 А] 

 УДК 349.42:330.342(477-22) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього  

середовища. Екологічне право 

На ступінь кандидата 

6181. Григорович Р. В. Правове регулювання використання та охорони питної 

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

12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Григо-

рович Роман Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т 

законодав. передбачень і прав. експертизи]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (20 назв). — 100 пр. — [2015-4088 А] УДК 349.6:628.11](477) 
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6182. Лозо О. В. Правове регулювання охорони ландшафтів в Україні та 

Європейському Союзі: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; 

природоресурс. право" / Лозо Олена Вячеславівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-3959 А] 

 УДК 349.6.05:502.211](477+(4-6ЄС)) 

6183. Орендарець О. О. Розвиток науки екологічного права : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; 

екол. право; природоресурс. право" / Орендарець Олена Олександрівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 170 пр. — 

[2015-4481 А] 

 УДК 349.6:340.12 

6184. Панталієнко Т. П. Теоретичні засади об'єкта права екологічної безпеки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 

право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Панталієнко Тарас Петро-

вич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-4059 А] 

 УДК 349.6 

6185. Савчук О. О. Процедурні правовідносини у лісовому законодавстві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Савчук Олена 

Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5211 А] 

 УДК 349.6:630](477) 

35 Державне адміністративне управління. Уряд.  

Військова справа 

На ступінь кандидата 

6186. Салієнко О. О. Запобігання та розв'язання конфліктів у процесі взаємодії 

законодавчої та виконавчої влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Салієнко 

Олена Олександрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. 

регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-4497 А] 

 УДК 35.072.3:[342.53:342.6 

6187. Терентьєв О. М. Управління професійним простором державної служби 

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

25.00.03 "Держ. служба" / Терентьєв Олександр Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпро-

петровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-4152 А] 

 УДК 35.08(477) 

6188. Щербаківська Л. М. Розвиток та підвищення якості державних послуг в 

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

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Щербаківська Людмила Михайлівна ; Акад. 

муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-4079 А] 

 УДК 35.076:005.336.3](477) 
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351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

6189. Боклаг В. А. Формування та розвиток державної політики у сфері 

управління земельними ресурсами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Боклаг 

Валентина Андріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 33—36 (42 назви). — 150 пр. — [2015-5283 А] 

 УДК 351.82:332.33](477) 

6190. Казюк Я. М. Державне управління бюджетними ресурсами в умовах 

децентралізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Казюк Яніна Мирославівна ; Класич. 

приват. ун-т, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 2015. 

— 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—37 (71 назва). — 150 пр. — [2015-5303 А] 

 УДК 351.72 

6191. Онищук С. В. Вплив державно-церковних відносин на процеси державо-

творення в Україні (ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Онищук 

Світлана Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (40 назв). — 100 пр. — [2015-3841 А] 

 УДК 351:322](477)"19/20" 

6192. Узунов Ф. В. Удосконалення інструментарію реалізації державно-при-

ватного партнерства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Узунов Федір Володимирович ; 

Класич. приват. ун-т, [Акад. муніцип. упр.]. — Запоріжжя, 2015. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (47 назв). — 150 пр. — [2015-5353 А] 

 УДК 351.82:334.012.2](477) 

На ступінь кандидата 

6193. Биков О. С. Структурно-функціональні механізми державного управлін-

ня територіальними підсистемами цивільного захисту : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Биков Олексій Сергійович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3926 А] 

 УДК 351.862 

6194. Боделан В. Р. Державне управління громадсько-державним партнерством: 

теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Боделан Воло-

димир Русланович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. 

регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4649 А] 

 УДК 351.84.072.2 

6195. Бондар А. О. Розвиток механізмів реалізації економічної безпекової 

стратегії держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бондар Андрій Олегович ; Акад. муніцип. 

упр. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-3767 А] УДК 351.82 

6196. Булгаков І. М. Становлення та розвиток системи державного управління 

забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в Україні : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 

"Теорія та історія держ. упр." / Булгаков Ігор Миколайович ; Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Івано-

Франківськ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-3772 А] УДК 351.78(477) 

6197. Война Ю. В. Організаційно-правові засади діяльності керівника органу 

виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Война Юлія Вікторівна ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4207 А] 

 УДК 352.08(477) 
6198. Євтушок С. М. Теоретичні засади взаємодії держави та суспільства у 

сфері благодійництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Євтушок Сергій Миколайович ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — 
Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3944 А] 

 УДК 351.073.533:061.27-027.564.2 

6199. Єфіменкова Н. М. Державне управління інвестиційно-інноваційними 

процесами в Україні: теоретико-історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 
Єфіменкова Наталія Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4672 А] 

 УДК 351.82(477):[330.322+330.341.1 
6200. Іванченко А. В. Формування та розвиток механізмів державного 

регулювання зайнятості населення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Іванченко 

Андрій Володимирович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 150 пр. — [2015-5300 А] 
 УДК 351.83:331.526.2](477) 

6201. Карапетян А. О. Вдосконалення механізмів управління системою вищої 

освіти України в умовах Болонського процесу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Карапетян 
Аліна Овіківна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 

держ. упр., [Донец. держ. ун-т упр.]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4799 А] 

 УДК 351.851:378.014.5](477) 
6202. Кир'якова В. В. Державний механізм регулювання рекламної діяльності 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кир'якова Владислава Володимирівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр., [Донец. 

держ. ун-т упр.]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2015-4803 А] УДК 351.82:659.1](477) 

6203. Красавцева Л. Ю. Теоретичні аспекти державного управління сферою 

екологічного туризму в Україні : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Красавцева Людмила 
Юріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4338 А] 

 УДК 351.85:[338.48-6:502/504](477) 
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6204. Куренна Т. О. Розвиток державного фінансового контролю в аграрному 

секторі економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Куренна Тетяна Олександрівна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-4022 А] 

 УДК 351.823.1.073.52(477) 

6205. Лаврухіна Н. О. Державне управління пенсійною системою України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 

"Теорія та історія держ. упр." / Лаврухіна Наталія Олександрівна ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-5311 А] 

 УДК 351.84:364.35](477) 

6206. Майорова Л. В. Розвиток державного управління соціально-економіч-

ними процесами у регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Майорова Людмила 

Вікторівна ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-3830 А] 

 УДК 353.07 

6207. Максимова Т. В. Державний механізм реалізації інвестиційної політики 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Максимова Таїса Володимирівна ; Донец. 

держ. ун-т упр. — Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4584 А] 

 УДК 351.82:330.322](477) 

6208. Мордань О. О. Державна політика щодо соціального захисту дітей, які 

залишилися без піклування батьків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Мордань Ольга 

Олексіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4404 А] 

 УДК 351.84:364.78 

6209. Мусєєв М. С. Управління органами місцевого самоврядування інфра-

структурним розвитком міста обласного значення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Мусєєв 

Максим Сергійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. — [2015-5319 А] 

 УДК 352.075:911.372.7 

6210. Новосяд В. В. Муніципальні системи Республіки Білорусь та України: 

системно-структурний аналіз ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Новосяд 

Володимир Володимирович ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. регіон. ін-т держ. 

упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2015-5331 А] 

 УДК 352(476+477) 

6211. Пістракевич О. В. Інституційна система Європейського Союзу: 

становлення та розвиток в умовах розширення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Пістракевич Олена Володимирівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, 
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[Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Івано-Франківськ, 2015. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3850 А] 

 УДК 351.88:061.1ЄС 

6212. Рожко О. О. Організаційне забезпечення офтальмологічної допомоги в 

територіальних громадах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Рожко Олег Олек-

сандрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. 

ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-4148 А] 

 УДК 352.07:[351.77:617.7 

6213. Тупіцин В. М. Організаційне забезпечення діяльності представницького 

органу місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Тупіцин Володимир 

Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. 

регіон. ін-т держ. упр., [Харків. регіон. ін-т держ. упр.]. — Дніпропетровськ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4354 А] 

 УДК 352.07(477) 

6214. Філоненко О. А. Удосконалення механізмів державного регулювання 

пенсійної системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Філоненко Оксана Анатоліїв-

на ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 

— 100 пр. — [2015-3878 А] 

 УДК 351.82:331.25](477) 

6215. Шанаєва-Цимбал Л. О. Державне управління розвитком еколого-еко-

номічної системи регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шанаєва-Цимбал Людмила 

Олексіївна ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-4077 А] 

 УДК 353.82 

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні  

науки. Оборона. Збройні сили 

355/359(477) Збройні сили України 

На ступінь кандидата 

6216. Бондаренко А. О. Культ воїна-звіра у мілітарних традиціях на території 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 

"Етнологія" / Бондаренко Антон Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, [НДІ українознавства]. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв) та в 

підрядк. прим. — 120 пр. — [2015-4889 А] 

 УДК 398.4:355.08](477) 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

6217. Зайчук С. В. Розвиток добровільного медичного страхування в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
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фінанси і кредит" / Зайчук Світлана Валентинівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

4051 А] УДК 368.9.06.041(477) 

6218. Нестерова Д. С. Формування інвестиційної стратегії страхових компаній 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Нестерова Дар'я Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 

100 пр. — [2015-4958 А] 

 УДК 368.03:330.322](477) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

6219. Єршова Л. М. Трансформація виховного ідеалу у вітчизняній педаго-

гічній теорії і практиці (ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Єршова Людмила Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 

2015. — 44 с. — Бібліогр.: с. 36—41 (46 назв). — 100 пр. — [2015-5298 А] 

 УДК 37.017(477)"18/19" 

На ступінь кандидата 

6220. Ващенко Н. М. Творча спадщина Олександра Мишуги (1853—1922 рр.) 

в контексті розвитку української мистецької педагогіки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Ващенко Наталія Миколаївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — 

Полтава, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5323 А] 

 УДК 37.013:7](477)"18/19"(092) 

6221. Давиденко О. В. Організація підпільної освіти у Польщі в період Другої 

світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Давиденко Олена Василівна ; Жито-

мир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Жито-

мир, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-4665 А] 

 УДК 37(438)"1939/1945" 

6222. Данилюк М. М. Розвиток музичної освіти на Слобожанщині (друга 

половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Данилюк 

Микола Миколайович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4380 А] 

 УДК 37.014:78](477.52/.62)"18/19" 

6223. Полякова В. Я. Дидактичні засади організації самостійної навчальної 

діяльності учнів старшої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Полякова Вікторія Ярославівна ; Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Тернопіль, 

2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5338 А] 

 УДК 37.02:373.5.091.322 

6224. Умінський С. А. Становлення і розвиток навчальних закладів для дітей 

чеського походження на Правобережній Україні (др. пол. ХІХ — 30-ті рр. ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
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педагогіка та історія педагогіки" / Умінський Сергій Антонійович ; Житомир. держ. 

ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 

— [2015-5354 А] 

 УДК 37.014.5(477=162.3)"18/19" 

6225. Шумейко З. Є. Педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Матвія 

Номиса (1823—1901 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шумейко Зінаїда Євгеніївна ; 

Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Чернігів. нац. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-5359 А] 

 УДК 37.014(477)"18/19"(092) 

6226. Ябурова О. В. Соціально-педагогічне забезпечення міжкультурної 

комунікації українських та іноземних студентів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Ябурова Олена 

Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. обл.), 

2015. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3908 А] 

 УДК 37.013.42:378.067.3 

37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь кандидата 

6227. Гавриленко І. І. Організаційно-педагогічні засади управлінської 

діяльності А. С. Макаренка в Трудовій колонії ім. М. Горького : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Гавриленко Інна Іванівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — 

Суми, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-4008 А] 

 УДК 37.091.4 

6228. Мірошниченко Н. О. Педагогічні погляди та освітня діяльність Миколи 

Неплюєва в контексті розвитку сільськогосподарської освіти (ХІХ — поч. ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Мірошниченко Надія Олександрівна ; Сум. держ. 

пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-4025 А] 

 УДК 37.091.4:63](477)"18/19" 

6229. Проц М. О. Теорія і практика розвитку авторської школи в Україні 

(друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Проц Марта 

Орестівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5269 А] 

 УДК 37.091.5(477)"195/201" 

6230. Юткало С. Ю. Проблема авторитету вчителя у вітчизняній педагогічній 

думці другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Юткало Світлана 

Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4440 А] 

 УДК 37.091.12:005.58](477)"19" 
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373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

6231. Благун Н. М. Методологія соціально-функціонального управління 

загальноосвітнім навчальним закладом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Благун Наталія 

Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 38 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 32—35 (31 назва). — 100 пр. — [2015-4283 А] 

 УДК 373.091 

На ступінь кандидата 

6232. Самолюк А. А. Формування творчої активності учнів основної школи у 

процесі туристсько-краєзнавчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / Самолюк Анна Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

проблем виховання, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди"]. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-4736 А] 

 УДК 373.015.31 

6233. Стельмашук Ж. Г. Проблема виховання дисциплінованості учнів у 

вітчизняній школі в умовах роздільного навчання (1943—1954 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Стельмашук Жанна Григорівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — Рівне, 

2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4423 А] 

 УДК 373.015.31.091.5(477)"1943/1954" 

6234. Терлецька Л. П. Формування пізнавальної активності учнів у навчальній 

діяльності загальноосвітніх шкіл України (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Терлецька Леся Петрівна ; Дрогобиц. держ. пед. 

ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-3870 А] 

 УДК 373.3/.5.015.311(477)"19/20" 

6235. Флярковська О. В. Формування у підлітків готовності до творчої 

самореалізації в процесі позакласної виховної роботи загальноосвітнього навчаль-

ного закладу : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Флярковська Ольга Василівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4355 А] 

 УДК 373.015.311 

373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

6236. Гавриш І. І. Виховання культури взаємин молодших школярів у 

добродійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Гавриш Інна Іванівна ; Уман. держ. 

пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія ФедьковичА] 

. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). 

— 100 пр. — [2015-5137 А] УДК 373.3.015.31:177.72 



   

 
101 

373.5 Середні школи 

На ступінь кандидата 

6237. Куриленко Н. В. Формування екологічної компетентності учнів 

основної школи у процесі навчання фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Куриленко Наталія 

Валентинівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Херсон. 

держ. ун-т]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (34 назви). 

— 100 пр. — [2015-4266 А] 

 УДК 373.5.016:53]:502/504 

6238. Ломакіна Г. І. Виховання старшокласників як суб'єктів громадянського 

суспільства у позакласній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ломакіна Галина 

Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4468 А] 

 УДК 373.5.035:373.5.091.322 

6239. Надтока В. О. Формування гідрологічних понять у процесі навчання 

фізичної географії учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Надтока Віктор Олександрович ; Ін-т педагогіки НАПН України. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4715 А] 

 УДК 373.5.016:911.2 

6240. Орлюк О. В. Методика навчання старшокласників регіональної історії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Орлюк Олена Валентинівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

педагогіки. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 

100 пр. — [2015-4482 А] 

 УДК 373.5.016:94(477-32) 

6241. Побидайло Н. Г. Методика реалізації краєзнавчої складової в процесі 

навчання фізичної географії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Побидайло Наталія Григо-

рівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4723 А] 

 УДК 373.5.016:911.2:908 

6242. Пономаренко О. Г. Профорієнтаційна робота у системі підготовки 

молоді до професійної сільськогосподарської діяльності у середніх навчальних 

закладах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пономаренко Оксана Григорівна ; 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2015-5086 А] 

 УДК 373.5.048:331.548](410) 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша  

освіта. Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

6243. Доценко О. В. Формування спеціальних умінь та навичок підлітків у 

процесі занять спортивним орієнтуванням у позашкільних навчальних закладах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
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методика навчання" / Доценко Олена Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5254 А] 

 УДК 374.091:796 

6244. Шупило І. П. Методика проведення занять з аеробіки дівчат у 

позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шупило Ірина Петрівна ; 

Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-3907 А] 

 УДК 374.016:796.412-055.2 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп  

осіб. Спеціальні школи 

На ступінь кандидата 

6245. Карасу Л. Педагогічні умови формування мовленнєвого етикету в 

іноземних слухачів підготовчого відділення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Карасу Локман ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5389 А] 

 УДК 376.091-054.62:81'27 

377 Спеціалізоване навчання.  

Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 

6246. Бабій І. В. Педагогічні умови розвитку професійного мовлення учнів 

професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Бабій Ірина Володимирівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-

бинського, [Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України]. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4523 А] 

 УДК 377.016:81'276.6]:338.46 

6247. Дацків І. Є. Становлення і розвиток професійної освіти в Закарпатті 

(1919—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Дацків Ірина Євгенівна ; Дрогобиц. 

держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Дрогобич 

(Львів. обл.), 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. 

— [2015-4381 А] 

 УДК 377.014(477.87)"1919/1939" 

6248. Кобзар В. М. Формування готовності до інноваційної діяльності 

майбутніх технологів у коледжах аграрного профілю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Кобзар Валентина Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 

[Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-4259 А] 

 УДК 377.3:63 

6249. Корнят В. С. Формування діагностичних умінь майбутніх соціальних 

педагогів у процесі професійної підготовки в педагогічних коледжах : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Корнят Віра Степанівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2015. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2015-4219 А] 

 УДК 377.8.015.31:364 

6250. Шарлович З. П. Формування професійно-педагогічної компетентності 

медичних сестер сімейної медицини в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Шарлович Зоя Павлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (32 назви). — 100 пр. — 

[2015-5357 А] 

 УДК 377.3:614.253.5 

6251. Якименко О. Г. Соціалізація студентів коледжів засобами екокультурної 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 

"Соц. педагогіка" / Якименко Олександр Геннадійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-4000 А] 

 УДК 377.013.42:316.74 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

6252. Адирхаєв С. Г. Теоретико-методичні основи навчання руховим діям й 

підвищення рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров'я : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та ме-

тодика навчання" / Адирхаєв Сослан Георгійович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-

ченка. — Чернігів, 2015. — 32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 22—28 (58 назв). — 100 пр. — 

[2015-4081 А] 

 УДК 378.016:796.035 

6253. Варецька О. В. Теоретичні і методичні засади розвитку соціальної 

компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної 

освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Варецька Олена Володимирівна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—41 

(71 назва). — 100 пр. — [2015-5011 А] 

 УДК 378.046-021.68:373.3 

6254. Гаврілова Л. Г. Система формування професійної компетентності 

майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гаврілова Людмила Гаврилівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2015. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (55 назв). — 100 пр. — 

[2015-4451 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

6255. Гаркуша С. В. Теоретичні та методичні засади формування готовності 

майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров'язбережувальних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Гаркуша Сергій Васильович ; Чернігів. нац. пед. 

ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України]. — Чернігів, 

2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (52 назви). — 100 пр. — [2015-4010 А] 

 УДК 378.011.3-051:796 
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6256. Довженко Т. О. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до організації педагогічної просвіти батьків (1919—1991 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Довженко Тетяна Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (39 назв). — 

100 пр. — [2015-4789 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3:37.018.1](477)"1919/1991" 

6257. Заскалєта С. Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної 

галузі в країнах Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Заскалєта Світлана 

Григорівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Миколаїв. нац. 

аграр. ун-т]. — Вінниця, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (55 назв). — 100 пр. — 

[2015-4675 А] 

 УДК 378.147:63](4-6ЄС) 

6258. Кириленко К. М. Теоретичні і методичні основи формування 

інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Кириленко Катерина Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, М-во культури 

України]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (49 назв). — 

100 пр. — [2015-4924 А] 

 УДК 378.147:008 

6259. Кузьменко Н. М. Становлення та розвиток вищої освіти Чернігівщини 

(XVIII—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кузьменко Надія Михайлівна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса ШевченкА] 

. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2015-4938 А] 

 УДК 378(477.51)"17/19" 

6260. Кулешова В. В. Теоретичні і методичні засади формування психолого-

педагогічної компетентності викладачів технічних дисциплін у системі післядип-

ломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кулешова Вікторія Володимирівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Харків, 2015. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). — 100 пр. — [2015-5174 А] 

 УДК 378.011.3-051:62]:378.046-021.68 

6261. Мозговий В. Л. Теорія і методика підготовки майбутніх учителів до 

режисури педагогічної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мозговий Віктор Леонідович ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2015. — 

43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (49 назв). — 100 пр. — [2015-4592 А] 

 УДК 378.011.3-051 

6262. Смолінська О. Є. Теоретико-методологічні засади організації культур-

но-освітнього простору педагогічних університетів України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Смолінська Олеся Євгенівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2015. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 

(54 назви). — 100 пр. — [2015-4618 А] 

 УДК 378.6:37](477) 
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6263. Футорний С. М. Теоретико-методичні основи інноваційних технологій 
формування здорового способу життя студентів в процесі фізичного виховання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Футорний Сергій 
Михайлович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2015. — 43 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 36—40 (28 назв). — 100 пр. — [2015-3881 А] 

 УДК 378.016:796.011.3 
6264. Черниш В. В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учи-

телів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика на-
вчання" / Черниш Валентина Василівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 
46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (58 назв). — 100 пр. — [2015-4236 А] 

 УДК 378.011.3-051:808.5 

На ступінь кандидата 

6265. Архипенко В. О. Управління розвитком професійної компетентності 
фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій у процесі фізичної 
підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 
"Теорія і методика упр. освітою" / Архипенко Володимир Олексійович ; Черкас. нац. 
ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4366 А] 

 УДК 378.147:351.862](477) 
6266. Асанова А. Е. Формування лінгводидактичної компетентності майбутніх 

учителів української мови початкової школи з кримськотатарською мовою 
навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Асанова Аліє Енверівна ; Херсон. держ. ун-т, 
[Респ. ВНЗ "Крим. гуманітар. ун-т" (Ялта)]. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5321 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.161.2:373.3(=512.19) 
6267. Бигар Л. І. Становлення та розвиток лікувального напряму в фізичному 

вихованні студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХХ — 
початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бигар Любомир Іванович ; 
Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 
Хмельницький, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 
[2015-5365 А] 

 УДК 378.147.091.33-027.22:796.035](477)"195/201" 
6268. Булгаков Р. Ю. Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної 

мови на засадах мультикультурного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Булгаков 
Роман Юрійович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4534 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243 
6269. Вавіліна С. Г. Методика навчання майбутніх журналістів професійно 

орієнтованого читання на основі англомовних піар-текстів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Вавіліна Світлана Геннадіївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 
2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4245 А] 

 УДК 378.016:811.111]:070 
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6270. Василенко Т. П. Формування англомовної лексичної компетенції 

майбутніх філологів з письмового перекладу публіцистичних текстів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Василенко Тетяна Петрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4246 А] 

 УДК 378.016:811.111'25 

6271. Вихор В. Г. Підготовка майбутніх учителів до управління навчальною 

діяльністю учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Вихор Віктор Григорович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3778 А] 

 УДК 378.011.3-051 

6272. Власюк І. В. Формування професійно-термінологічної компетентності 

майбутніх бакалаврів економіки в процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Власюк Ірина Віталіївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-5015 А] 

 УДК 378.147:33 

6273. Водолазська Т. В. Формування готовності вчителя початкових класів до 

моделювання освітнього середовища у системі післядипломної освіти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Водолазська Тетяна Володимирівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-

роленка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (29 назв). — 100 пр. — [2015-3779 А] 

 УДК 378.046-021.68:373.3-051 

6274. Гаркавцев Є. І. Педагогічні умови формування професійної надійності 

майбутніх працівників органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гар-

кавцев Євген Ігорович ; ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля", [Харків. 

нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Дніпропетровськ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 110 пр. — [2015-5021 А] 

 УДК 378.147:351.74 

6275. Ген Цзінхен. Формування сценічної культури майбутніх учителів 

музичного мистецтва засобами естрадного співу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Ген 

Цзінхен ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2015-4452 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

6276. Гордєєва К. С. Формування професійних цінностей майбутніх соціаль-

них педагогів у професійній підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Гордєєва Катерина Сергіївна ; 

Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. обл.), 2015. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3785 А] 

 УДК 378.011.3-051:37.013.42 

6277. Данко Д. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до застосу-

вання технологій медико-соціальної роботи в професійній діяльності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
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освіти" / Данко Дана Валеріївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 

[Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2015. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — [2015-4291 А] 

 УДК 378.147:364.69 

6278. Диченко Т. В. Методика навчання хімії іноземних слухачів підготовчих 

факультетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Диченко Тетяна Василівна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т вищ освіти, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 

2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2015-4667 А] 

 УДК 378.147:54]-054.6 

6279. Діденко Т. П. Формування досвіду професійної діяльноті майбутніх 

учителів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Діденко Тетяна 

Петрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4668 А] 

 УДК 378.091.33-027.22 

6280. Дьячкова Я. О. Формування професійно спрямованої англомовної 

компетентності в говорінні у майбутніх правознавців : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Дьячкова Яна Олегівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4251 А] 

 УДК 378.016:811.111]:34 

6281. Єрмакова З. І. Розвиток комунікативної компетентності викладачів 

професійно-технічних навчальних закладів у післядипломній освіті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Єрмакова Зоя Іванівна ; ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля", 

[ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (32 назви). — 110 пр. — [2015-5033 А] 

 УДК 378.046-021.68:377.011.3-051 

6282. Жаровська О. П. Патріотичне виховання студентів в освітньо-вихов-

ному середовищі педагогічного університету : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Жаровська 

Олена Петрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-4673 А] 

 УДК 378.015.31:172.15 

6283. Зайцева Ю. В. Формування у майбутніх учителів фізичної культури 

готовності до організації фізкультурно-спортивної роботи у загальноосвітніх на-

вчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Зайцева Юлія Вікторівна ; Полтав. нац. 

пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-3799 А] 

 УДК 378.011.3-051:796 

6284. Залєсова І. В. Підготовка майбутніх учителів до формування міжна-

ціональної толерантності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Залєсова Ірина Віталіївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-4674 А] УДК 378.011.3-051:373.5:316.647.5 
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6285. Замороцька В. В. Розвиток навчально-методичного забезпечення під-

готовки майбутніх вихователів у вищих навчальних закладах України (друга 

половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Замороцька Валентина 

Василівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. ВНЗ 

"Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3800 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2](477)"1950/1999" 

6286. Запорожець Д. А. Підготовка майбутніх учителів-філологів до вико-

ристання мультимедійних технологій в університетах Німеччини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Запорожець Діана Анатоліївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5325 А] 

 УДК 378.011.3-051:80](430) 

6287. Іваниця А. В. Педагогічні засади сімейного виховання студентської 

молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Іваниця Аліна Василівна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5038 А] 

 УДК 378.018.1 

6288. Кавицька Т. І. Формування текстотвірної компетентності майбутніх 

філологів у письмовому перекладі з української мови на англійську : автореф. дис на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Кавицька Тамара Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

філології. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). 

— 100 пр. — [2015-4334 А] 

 УДК 378.147:811.111'255 

6289. Кійко Т. Б. Медико-біологічна підготовка студентів у вищих педаго-

гічних навчальних закладах України другої половини ХІХ ст. — першої половини 

ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Кійко Тетяна Борисівна ; Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих, Нац. акад. пед. наук України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 

Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-5258 А] 

 УДК 378.011.3-051:614](477)"185/191" 

6290. Клочкова Т. І. Тенденції розвитку менеджменту ризиків в університетах 

Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Клочкова Тетяна Іванівна ; Сум. 

держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-4052 А] 

 УДК 378.4.014.5(410) 

6291. Ковнір О. І. Формування політичної культури курсантів вищих морських 

навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ковнір Олена 

Іванівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсон. держ. ун-т]. — Умань 

(Черкас. обл.), 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2015-4808 А] УДК 378.015.31:32]:355.231.4 
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6292. Ковтун А. В. Розвиток музичної освіти майбутніх педагогічних кадрів в 

Україні (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ковтун Анна 

Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4927 А] 

 УДК 378.011.3-051:78](477)"195/199" 

6293. Кошель А. П. Формування культури здоров'я майбутнього вихователя 

дошкільного навчального закладу у процесі професійної підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Кошель Анна Павлівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, 

[Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Глухів (Сум. обл.), 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3819 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2:613 

6294. Краєвська О. Д. Формування комунікативної компетентності майбутніх 

менеджерів-аграріїв у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Краєвська Ольга Дмитрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 

[Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—18 (28 назв). — 100 пр. — [2015-5172 А] 

 УДК 378.147:631.15 

6295. Кривошапка І. В. Виховання толерантності майбутніх викладачів вищої 

школи в умовах магістратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Кривошапка Ірина Василівна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-

роленка]. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-4261 А] 

 УДК 378.011.3-051:17-044.352 

6296. Кузнєцова О. В. Формування сімейних цінностей у студентів вищих 

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

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Кузнєцова Оксана Володимирівна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 

Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — 

[2015-4300 А] 

 УДК 378.015.31:173 

6297. Ленюк Н. М. Формування німецькомовної компетентності студентів 

технічних спеціальностей у процесі самостійної роботи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Ленюк Наталя Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 

[Херсон. держ. ун-т]. — Тернопіль, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-3824 А] 

 УДК 378.147.091.31-059.1:811.112.2 

6298. Литвиненко І. Ю. Методика навчання студентів технічних спеціаль-

ностей англомовного читання на засадах інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Литвиненко 

Ірина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Херсон. держ. 

ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-4400 А] 

 УДК 378.016:811.111 
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6299. Ломакіна М. Є. Підготовка майбутніх авіадиспетчерів з обслуговування 

повітряного руху на міжнародних авіалініях в Російській Федерації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Ломакіна Марина Євгеніївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка, [Нац. авіац. ун-т "Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту". — 

Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-4579 А] 

 УДК 378.147:656.71.071.1](470+571) 

6300. Лунгу Л. В. Формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів 

філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Лунгу Лариса Валентинівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-т]. — Харків, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-4707 А] 

 УДК 378.011.3-051:8 

6301. Мар'євич Н. К. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

організації музично-ігрової діяльності молодших школярів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Мар'євич Наталія Костянтинівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-5183 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

6302. Мосіюк О. О. Підготовка майбутнього вчителя математики до інно-

ваційно-дослідницької діяльності засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Мосіюк Олександр Олександрович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. 

— Житомир, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-

5317 А] УДК 378.011.3-051:51:004 

6303. Москальова Я. Ю. Педагогічні умови саморозвитку майбутнього 

вчителя гуманітарного профілю у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Москальова Яна Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

4405 А] УДК 378.011.3-051:7/9 

6304. Наход С. А. Формування прогностичних умінь майбутніх практичних 

психологів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Наход 

Світлана Анатоліївна ; ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля". — 

Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 

110 пр. — [2015-5075 А] 

 УДК 378.147:159.9.072 

6305. Новіцька І. В. Формування професійних умінь майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін у процесі розв'язування педагогічних задач : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Новіцька Інеса Василівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2015-4718 А] 

 УДК 378.011.3-051:5 
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6306. Олійник І. М. Розвиток готовності вчителя до формування навчально-

пізнавальної компетентності молодших школярів у післядипломній педагогічній 

освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Олійник Ірина Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5199 А] 

 УДК 373.3.011.3-051:378.046-021.68 

6307. Остапенко Е. О. Формування готовності майбутніх економістів до 

професійного саморозвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Остапенко Ельвіра 

Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-4483 А] 

 УДК 378.147:33 

6308. Пернарівська Т. П. Формування у студентів готовності до гармонізації 

міжособистісних відносин у позааудиторній діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Пернарівська Тетяна Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем ви-

ховання. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-4843 А] 

 УДК 378.064.3-025.18 

6309. Попович Г. Л. Методика формування краєзнавчо-туристичних знань у 

майбутніх учителів географії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Попович Галина Леонідівна ; 

Ін-т педагогіки НАПН України, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5087 А] 

 УДК 378.011.3-051:91 

6310. Радишевська М. М. Формування інтерактивної компетентності май-

бутніх учителів гуманітарних спеціальностей в процесі професійної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Радишевська Марія Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-4729 А] 

 УДК 378.011.3-051:7/9:004 

6311. Руднєва І. С. Проблема організації самостійної роботи студентів гума-

нітарних спеціальностей в університетах Франції (друга половина ХХ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. пе-

дагогіка та історія педагогіки" / Руднєва Ірина Станіславівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-4417 А] 

 УДК 378.091.322(44)"19" 

6312. Рябченко С. В. Педагогічні технології формування професійної компе-

тентності майбутніх вчителів біологічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Рябченко Світлана Володимирівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — 

Чернігів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-3862 А] 

 УДК 378.011.3-051:57 
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6313. Сайковська В. В. Теоретичні засади навчання хімії студентів вищих 

навчальних закладів у науково-педагогічній спадщині С. М. Реформатського : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Сайковська Вікторія Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т вищ. освіти, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди"]. — Київ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-3864 А] 

 УДК 378.016:54](477)(092) 

6314. Сафонова І. О. Аксіологічні засади формування в іноземних студентів 

університету міжкультурної компетентності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сафонова 

Ірина Олексіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3981 А] 

 УДК 378.064.3-054.6 

6315. Сі Даофен. Методика використання інноваційних технологій у підго-

товці майбутніх учителів музики до співацької діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сі 

Даофен ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4503 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

6316. Скварок М. Ю. Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів 

до проектування одягу засобами інформаційних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Скварок Марія Юріївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 

[Дрогобиц. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Рівне, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4739 А] 

 УДК 378.011.3-051:687.01:004.9 

6317. Сорочинська Т. А. Реформування професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкових класів у педагогічних закладах Рівненщини (1939—1964 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Сорочинська Тетяна Адамівна ; Рівнен. держ. 

гуманітар. ун-т. — Рівне, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-4619 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3](477.81)"1939/1964" 

6318. Субіна О. О. Формування соціальної компетентності майбутніх викла-

дачів гуманітарних спеціальностей в умовах магістратури : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Субіна Оксана Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. 

— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4982 А] 

 УДК 378.035 

6319. Сулима О. В. Професійна підготовка вихователів дошкільних закладів у 

системі вищої освіти Федеративної Республіки Німеччини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Сулима Оксана Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 

освіти дорослих. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-4068 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2](430) 
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6320. Танько Є. В. Організація самостійної роботи студентів в університетах 

Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Танько Євгенія Владиславівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4425 А] 

 УДК 378.091.322(410) 

6321. Теслева Ю. В. Розвиток післядипломної музично-педагогічної освіти в 

Україні (60-ті — 90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Теслева 

Юлія Володимирівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-4071 А] 

 УДК 378.046-021.68:78](477)"196/199" 

6322. Ткаченко Л. І. Формування критичного мислення у майбутніх учителів 

початкової школи у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ткаченко 

Людмила Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 

[Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4426 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

6323. Ус Т. І. Розвиток підготовки фахівців із видавничої справи та редагу-

вання в Україні (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Ус Тетяна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4749 А] 

 УДК 378.147:655.4](477)"195/201" 

6324. Фабрична Я. Г. Методика навчання майбутніх філологів письмового 

двостороннього перекладу з використанням мовного портфеля : (англ. й укр. мови) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання: герман. мови" / Фабрична Яна Геннадіївна ; Київ. нац. лінгвіст. 

ун-т. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-5228 А] 

 УДК 378.147:811.111'25 

6325. Федорук Г. М. Формування інформаційно-комунікаційної компетент-

ності майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Федорук Галина Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-5106 А] 

 УДК 378.011.3-051:62:004 

6326. Филипська В. І. Система заохочень до професійного самовдосконалення 

вчителів у Великій Британії (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 

історія педагогіки" / Филипська Віта Іванівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-4751 А] 

 УДК 378.091.12:005.963](410)"195/201" 

6327. Фонарюк О. В. Підготовка майбутніх учителів математики до конструк-

тивно-проектувальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
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наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Фонарюк Олена Василівна ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-4752 А] 

 УДК 378.011.3-051:51 

6328. Хан Є. В. Реформування системи вищої освіти Російської Федерації в 

рамках участі у Болонському процесі (2003—2010 роки) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Хан Євген 

Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4155 А] 

 УДК 378.014.3(470+571)"2003/2010" 

6329. Хом'як О. А. Виховання естетичних смаків у студентів педагогічних 

університетів у позанавчальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Хом'як Ольга 

Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Міжнар. екон.-гуманітар. 

ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука]. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3886 А] 

 УДК 378.036 

6330. Хом'якова О. В. Культурологічні аспекти формування мовно-культур-

них компетенцій студентів вищих навчальних технічних закладів України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.04 "Укр. культура" / 

Хом'якова Ольга Володимирівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 

культури. — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 

100 пр. — [2015-4995 А] 

 УДК 378.147:008:81'27](477) 

6331. Цзян Лібінь. Формування суб'єктно-творчої активності майбутнього 

вчителя музики у процесі фахового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Цзян 

Лібінь ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2015-5114 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

6332. Цідило І. І. Підготовка майбутніх дизайнерів до використання комп'ю-

терних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Цідило Ірина 

Ігорівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3888 А] 

 УДК 378.147:7.012:004 

6333. Чеп'якова І. Ю. Навчання майбутніх філологів похідних дієслів давньо-

грецької мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Чеп'якова Інна Юріївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. КаразінА] 

. — Київ, 2015. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-4433 А] 

 УДК 378.147:811.14'02'367.625 

6334. Чугунова Є. В. Формування готовності майбутнього вчителя музики до 

організації музично-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді : автореф. дис. на 

здобуття наук ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-
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вчання" / Чугунова Євгенія Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4872 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

6335. Шаркова С. Ф. Психологічні особливості організації навчання іноземної 

мови в полікультурних групах студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

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

України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. 

— [2015-3897 А] 

 УДК 378.015.3.147:81'243 

6336. Штейміллер І. О. Науково-методичне забезпечення акультурації іно-

земних студентів класичного університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Штейміллер Ірина 

Олексіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3905 А] 

 УДК 378.011.3-054.62 

6337. Штонда Є. М. Педагогічна технологія формування математичної 

культури бакалаврів будівельного профілю в процесі фахової підготовки в технічних 

університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Штонда Євгенія Миколаївна ; Полтав. 

нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4078 А] 

 УДК 378.147:51]:69 

6338. Ярошенко О. В. Формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів на основі кейс-

методу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Ярошенко Олеся Василівна ; Київ. нац. лінгвіст.  

ун-т. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2015-4240 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.111 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

На ступінь доктора 

6339. Казакевич Г. М. Кельти в етнокультурних процесах Центральної та 

Східної Європи (ІІІ ст. до н. е. — І ст. н. е.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Казакевич Геннадій Михайлович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 39 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 

100 пр. — [2015-4174 А] 

 УДК 39(364):94(4) 

398 Фольклор у вузькому значенні 

На ступінь кандидата 

6340. Пластун Н. С. Фольклорні контамінації у творчості поетів-романтиків 

20—40 рр. ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Пластун Наталія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

100 пр. — [2015-4413 А] 

 УДК 398:821.161.2-1.09"1820/1840" 
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5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь кандидата 

6341. Жукова О. Г. Наукове обґрунтування узгодженості екобезпечного 

розвитку водного басейну Кальміус із інтенсивністю механізму біотичної 

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

21.06.01 "Екол. безпека" / Жукова Олена Григорівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-4914 А] 

 УДК 502.17:556.51(282.247.3)](477.62) 

6342. Караван Ю. В. Гідрохімічний режим та екологічний стан Верхнього 

Сірету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 

"Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Караван Юлія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія ФедьковичА] 

. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2015-4296 А] 

 УДК 502.51:556.114](282.243.7.03) 

6343. Каськів М. В. Біоіндикація урбанізованих територій на прикладі м. 

Рівне : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 

"Екологія" / Каськів Мар'яна Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2015. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2015-4020 А] 

 УДК 502.2(477.81-25) 

6344. Клапоущак О. І. Забезпечення екологічної безпеки довкілля шляхом 

моніторингу рівня паводкових вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Клапоущак Оксана Ігорівна ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (31 назва). — 100 пр. — [2015-4925 А] 

 УДК 504.5:556.16 

6345. Коваль О. О. Методика екологічного аудиту на основі ГІС – технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Коваль Ольга Олексіївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, 

Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Держ. підприємство "Укр. н.-д. і навч. 

центр проблем стандартизації, сертифікації та якості", М-во екон. розвитку та 

торгівлі України]. — Київ, 2015. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-4053 А] 

 УДК 502.175:[910:004.65 

6346. Литвиненко Ю. В. Підвищення рівня екологічної безпеки підприємств 

ядерно-паливного циклу шляхом очищення радіоактивно забруднених вод : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Литвиненко Юлія Вікторівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Н.-д. 

установа "Укр. НДІ екол. проблем" [та ін.]. — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2015-4705 А] 

 УДК 502.174:[502.52:504.5:628.4.047 

6347. Мальцев Є. І. Екологічні особливості альгоугруповань підстилки лісо-

вих біогеоценозів степової зони України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Мальцев Євген Іванович ; Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького]. — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5181 А] 

 УДК 502.211:581.524](212.6)(477) 

6348. Палагута О. А. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище за 

екологічними індикаторними показниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Палагута Оксана Анатоліївна ; М-во 

екології та природ. ресурсів України, Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем", 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4720 А] 

 УДК 502.175 

6349. Петрухін С. Ю. Ідентифікація та оцінка впливу військових об'єктів на 

навколишнє природне середовище у системах управління екологічною безпекою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Петрухін Сергій Юрійович ; М-во екології та природ. ресурсів України, 

Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4308 А] 

 УДК 502.175:355.1 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

6350. Сорокін О. С. Кільця пов'язані з умовами стабільного рангу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та 

теорія чисел" / Сорокін Олексій Сергійович ; НАН України, Ін-т математики, [Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4741 А] 

 УДК 512.552.1 

514 Геометрія 

На ступінь кандидата 

6351. Ройко О. Ю. Моделювання поверхонь сітками із трикутними комірками 

з врахуванням дискретного аналогу кривини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Ройко 

Олександр Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Луц. нац. техн. ун-т]. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 130 пр. — [2015-3858 А] 

 УДК 514.7:004.942 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

6352. Процах Н. П. Мішані задачі для нелінійних еволюційних рівнянь та 

ультрапараболічні варіаційні нерівності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Процах Наталія 

Петрівна ; НАН України, Ін-т математики [та ін.]. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 28—34 (55 назв). — 100 пр. — [2015-4726 А] УДК 517.9 
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На ступінь кандидата 

6353. Білет В. В. Ізометричні вкладення, кривина та обмеженість перед-

дотичних просторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Білет Вікторія Вікторівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [Ін-т математики НАН України]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4767 А] 

 УДК 517.5:514.75:515.124 

6354. Боженко О. А. Інтерполяційні задачі в класах аналітичних функцій 

нульового порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Боженко Оксана Анатоліївна ; Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Сум. держ. ун-т]. — Івано-Фран-

ківськ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4371 А] 

 УДК 517.54 

6355. Гут В. М. Асимптотика спектрів еліптичних диференціальних операторів 

другого та четвертого порядків зі сингулярними коефіцієнтами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / 

Гут Віталій Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5377 А] 

 УДК 517.9 

6356. Клопот О. М. Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних 

рівнянь n-го порядку з правильно змінними нелінійностями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / 

Клопот Олександр Михайлович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. 

— 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4807 А] 

 УДК 517.928 

6357. Кузь А. М. Задачі з інтегральними умовами за часовою змінною для 

еволюційних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Кузь Антон Мирославович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача 

НАН України]. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-4301 А] 

 УДК 517.95 

6358. Нгуєн Ван Куінь. Задачі теорії субгармонічних та дельта-суб-

гармонічних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Нгуєн Ван Куінь ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 

— Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5329 А] 

 УДК 517.57 

6359. Пафик С. П. Побудова асимптотичних розв'язків лінійних сингулярно 

збурених систем диференціальних рівнянь вищих порядків з виродженнями : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 

"Диференц. рівняння" / Пафик Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т математики, 

[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-5081 А] 

 УДК 517.928 

6360. Репетило С. М. Задачі з мішаними крайовими умовами для гіпербо-

лічних і безтипних рівнянь у циліндричних областях : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Репетило 

Софія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. — Львів, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-4311 А] 

 УДК 517.95 

6361. Тимошенко О. А. Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних 

диференціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Тимошенко Олена 

Анатоліївна ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. 

— [2015-4316 А] 

 УДК 517.928 

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів 

На ступінь кандидата 

6362. Клименко О. М. Деформації систем форм та відображень : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія 

чисел" / Клименко Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2015. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-

5304 А] 

 УДК 519.17 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь доктора 

6363. Пашко А. О. Статистичне моделювання випадкових процесів та полів із 

заданими точністю і надійністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-

мат. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Пашко 

Анатолій Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 30—33 (43 назви). — 100 пр. — [2015-5335 А] 

 УДК 519.246 

На ступінь кандидата 

6364. Луз М. М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними при-

ростами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Луз Максим Миколайович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-5264 А] 

 УДК 519.21 

6365. Макогін В. І. Асимптотична поведінка та потраєкторні властивості 

автомодельних дробових випадкових полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / 

Макогін Віталій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5313 А] 

 УДК 519.21 

6366. Трошкі Н. В. Моделювання випадкових полів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. 

статистика" / Трошкі Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5224 А] 

 УДК 519.21 
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519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 

6367. Кіндибалюк А. А. Чисельне дослідження динамічних систем на основі 

методу скінченних елементів і Лі-алгебричних дискретних апроксимацій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчислюв. 

математика" / Кіндибалюк Аркадій Анатолійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 

— Львів, 2015. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (25 назв). — 100 пр. — 

[2015-5326 А] 

 УДК 519.6 

6368. Милейко Г. Л. Чисельне розв'язування жорстко некоректних задач. 

Апроксимаційні та інформаційні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчислюв. математика" / Милейко Ганна 

Леонідівна ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4590 А] 

 УДК 519.6 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

6369. Норкін Б. В. Числові методи розв'язання стохастичних задач оптимізації 

у страховій математиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат наук : 

[спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Норкін Богдан 

Володимирович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2015. 

— 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (35 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2015-5196 А] 

 УДК 519.863:303.092.5 

6370. Олевський В. І. Математичне моделювання механічного стану оболонок 

з відхиленнями і їх використання у технологічних процесах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Олевський Віктор Ісаакович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна, [Держ ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — Харків, 2015. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 32—38 (56 назв). — 100 пр. — [2015-4959 А] 

 УДК 519.876.5 

6371. Степаненко О. П. Моделювання процесів функціонування та розвитку 

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

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

Степаненко Ольга Петрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 

— Київ, 2015. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (58 назв). — 100 пр. — [2015-

4424 А] УДК 519.86:336.71(477) 

На ступінь кандидата 

6372. Гальчина Н. І. Моделювання процесів взаємодії функціональних систем 

організму людини в екстремальних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Гальчина Наталія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т кібернетики 

ім. В. М. Глушкова НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-5249 А] 

 УДК 519.876.5 



   

 
121 

6373. Данило О. Я. Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів 

емісії парникових газів у житловому секторі : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Данило Ольга Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 130 пр. — [2015-5150 А] 

 УДК 519.876.5 

6374. Карпуша М. В. Моделювання та ідентифікація в задачах оптимізації 

портфеля та керування ризиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Марина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4801 А] 

 УДК 519.865 

6375. Костючко С. М. Метод допоміжної параметричної чутливості для ана-

лізу і синтезу нелінійних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Костючко Сергій 

Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4934 А] 

 УДК 519.876.5 

6376. Ларіонов М. Г. Математичне моделювання процесу опору руху стрічки 

глибокої жолобчатості по роликоопорах конвеєра : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ларіонов Микола Григорович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. По-

лякова. — Дніпропетровськ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 

115 пр. — [2015-4819 А] 

 УДК 519.87:621.867 

6377. Литвиненко К. В. Математичне моделювання процесу оцінювання 

технологічних ризиків гірничотранспортних систем глибоких кар'єрів : автореф. дис. 

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

обчислюв. методи" / Литвиненко Костянтин Вікторович ; Нац. металург. акад. 

України, [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4941 А] 

 УДК 519.876.5 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь доктора 

6378. Мелех Б. Я. Моделювання світіння небулярних середовищ : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, 

радіоастрономія" / Мелех Богдан Ярославович ; НАН України, Голов. астрон. обсер-

ваторія, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—35 (102 назви). — 100 пр. — [2015-4952 А] 

 УДК 524.37 

На ступінь кандидата 

6379. Антюфєєв О. В. Біполярні молекулярні потоки в областях зореутворення 

IRAS 05345+3157, IRAS 22267+6244 і G122.0-7.1 : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / 

Антюфєєв Олександр Валерійович ; НАН України, Радіоастрон. ін-т. — Харків, 2015. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2015-5004 А] 

 УДК 524.31 

6380. Василенко А. А. Особливості спектрів рентгенівського випромінювання 

активних ядер галактик в діапазоні енергій 0.5—250 кеВ : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / 

Василенко Анатолій Андрійович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

22 (58 назв). — 100 пр. — [2015-4894 А] 

 УДК 524.7-735:535.232 

6381. Слюсар В. М. Мікролінзування віддалених джерел в багаточастинкових 

гравітаційно-лінзових системах: статистика кривих блиску : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, 

радіоастрономія" / Слюсар Віталій Миколайович ; НАН України, Голов. астрон. 

обсерваторія, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2015. — 28 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—24 (50 назв). — 100 пр. — [2015-4977 А] 

 УДК 524.7:535.317.63 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи.  

Фотограмметрія. Дистанційне зондування.  

Картографія 

На ступінь доктора 

6382. Артюшенко М. В. Методи фрактального аналізу даних і управління 

аерокосмічним гіперспектральним геомоніторингом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Артюшенко 

Михайло Віталійович ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. 

дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—38 (37 назв). — 100 пр. — [2015-4645 А] 

 УДК 528.85.04:629.78 

На ступінь кандидата 

6383. Долинська І. В. Моделювання та дослідження передавальних харак-

теристик космічних знімальних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / 

Долинська Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2015-3942 А] 

 УДК 528.85 

6384. Земляченко О. М. Методи автоматичного стиснення даних багатока-

нального дистанційного зондування Землі з аерокосмічних носіїв : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. до-

слідж." / Земляченко Олександр Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-

ського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2015-4458 А] 

 УДК 528.85 

6385. Ішутіна Г. С. Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомо-

ніторингу забудованих територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Ішутіна Ган-
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на Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Придніпров. держ. акад. буд-ва та 

архітектури]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-4677 А] 

 УДК 528.31:528.482:519.87 

6386. Кожемякін Р. О. Методи фільтрації і стиснення багатоканальних 

зображень дистанційного зондування на основі варіаційно-стабілізуючих пере-

творень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 

"Дистанц. аерокосм. дослідж." / Кожемякін Руслан Олександрович ; Нац. аерокосм. 

ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2015-4461 А] 

 УДК 528.85:004.93 

6387. Коломієць С. В. Структура метеорного комплексу високоексцентричних 

орбіт Сонячної системи за результатами радіолокаційного зондування атмосфери в 

Харкові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Коломієць Світлана Володимирівна ; Нац. 

авіац. ун-т, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Київ, 2015. — 24, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (35 назв). — 100 пр. — [2015-5171 А] 

 УДК 528.8-852(477.54-25):521.3 

6388. Постельняк А. А. Методичні основи застосування технологій гео-

метричної корекції космічних знімків для топографічного картографування : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, 

фотограмметрія та картографія" / Постельняк Андрій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — 

100 пр. — [2015-4725 А] 

 УДК 528.7 

6389. Томченко О. В. Обґрунтування методів системного аналізу стану водно-

болотних угідь з використанням даних дистанційного зондування Землі і наземних 

спостережень : (на прикладі верхів'я Київ. водосховища) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / 

Томченко Ольга Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр 

аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". — Київ, 2015. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 150 пр. — [2015-4622 А] 

 УДК 528.8:556.56](282.247.32.042) 

6390. Черемних С. О. Дослідження спорадичних і ультранизькочастотних 

процесів у внутрішній магнітосфері Землі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Черемних 

Сергій Олегович ; Нац. авіац. ун-т, [Ін-т косм. дослідж. НАН України та Держ. косм. 

агентства України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

110 пр. — [2015-4235 А] 

 УДК 528.8-854 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь кандидата 

6391. Безвершенко Ю. В. Інтегровні моделі квантових систем в зовнішніх 

полях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 
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"Теорет. фізика" / Безвершенко Юлія Василівна ; НАН України, Ін-т теорет. фізики 

ім. М. М. Боголюбова. — Київ, 2015. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-4766 А] 

 УДК 530.145 

6392. Ламер І. Л. Фермі-Бозе дуалізм рівняння Дірака для спінорного поля : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 

"Теорет. фізика" / Ламер Ірина Людвиківна ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. 

систем, [Ін-т електрон. фізики НАН України]. — Львів, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (25 назв). — 100 пр. — [2015-4222 А] 

 УДК 530.22 

6393. Стародуб І. О. Динаміка солітонів у просторово-неоднорідних джозеф-

сонівських переходах : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Стародуб Іван Олексійович ; НАН України, Ін-т 

теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — Київ, 2015. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-4858 А] 

 УДК 530.182.1:538.945.6 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

6394. Гукалов О. О. Точні та наближені розв'язки рівняння Бріана-Піддака : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. 

фізика" / Гукалов Олексій Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-4454 А] 

 УДК 533.7:517.9 

6395. Лебідь А. В. Спектроскопія плазми електродугового розряду між компо-

зитними електродами на основі міді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Лебідь Антон Валерійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-4700 А] 

 УДК 533.922:543.42 

6396. Цимбалюк О. М. Кінетика конверсії етанолу в нерівноважній плазмі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика 

плазми" / Цимбалюк Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2015-4117 А] 

 УДК 533.9 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 

6397. Бойко В. В. Оптичні властивості синтетичних опалів інфільтрованих 

біологічними молекулами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Бойко Віталій Володимирович ; НАН 

України, Ін-т фізики. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2015-4887 А] 

 УДК 535.361:548.73 

6398. Микитюк Т. В. Спектри лазерної генерації хіральних рідких кристалів 

при фотоіндукованій зміні кроку спіралі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Микитюк Тарас 

Володимирович ; НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19. — 100 пр. — [2015-5187 А] 

 УДК 535.2:544.252.24 

6399. Уклеін А. В. Оптичні та нелінійно-оптичні властивості дисперсних 

середовищ із включенням органічних та неорганічних нанооб'єктів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / 

Уклеін Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-5227 А] 

 УДК 535.5:530.182 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь кандидата 

6400. Карачевцева А. В. Ізохорна теплопровідність циклічних вуглеводнів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика 

низьких температур" / Карачевцева Анна Валентинівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т 

низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4682 А] 

 УДК 536.21:538.91 

6401. Корнієнко А. Л. Методи і засоби багатокольорової симетрично-

хвильової термометрії металевих сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання тепл. величин" / 

Корнієнко Андрій Леонідович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики, [Фіз.-технол. 

ін-т металів і сплавів]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(27 назв). — 100 пр. — [2015-4813 А] 

 УДК 536.521.3 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

6402. Бутрим О. Ю. Застосування модових розкладань у широкосмугових 

задачах електродинаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Бутрим Олександр Юрійович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 

(77 назв). — 100 пр. — [2015-4893 А] 

 УДК 537.87 

6403. Гомонай Г. М. Резонансні та автоіонізаційні явища у процесах зіткнень 

електронів з іонами металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Гомонай Ганна Миколаївна ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т", [Ін-т електрон. фізики НАН України]. — Ужгород, 2015. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33. — 120 пр. — [2015-4011 А] 

 УДК 537.533 

6404. Фертман О. Л. Низькотемпературні магнітні властивості фазово-роз-

шарованих манганітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Фертман Олена Леонідівна ; НАН України, Фіз.-техн. 

ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2015. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 26—30 (49 назв). — 100 пр. — [2015-3877 А] 

 УДК 537.622:546.716 
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На ступінь кандидата 

6405. Волков О. М. Періодичні структури намагніченості, індуковані спін-

поляризованим струмом в наномагнетиках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Волков Олексій 

Максимович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, [Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2015. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-5247 А] 

 УДК 537.611 

6406. Груб'як А. Б. Синтез, структура та електрохімічні властивості нано-

дисперсного магеміту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Груб'як Андрій Богданович ; Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-4905 А] 

 УДК 537.9:620.3 

6407. Дерев'янко В. О. Структура та властивості розряду постійного струму у 

довгих трубках : автореф. дис. на здобуття вченого [тобто наук.] ступеня канд. фіз.-

мат. наук : спец. 01.04.08 "Фізика плазми" / Дерев'янко Вероніка Олександрівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Наук. фіз.-технол. центр М-ва освіти і науки 

України та НАН України]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(26 назв). — 100 пр. — [2015-4906 А] 

 УДК 537.525 

6408. Ревенюк Т. А. Формування та релаксація поляризації в діелектричних 

плівках на основі легованого полістиролу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Ревенюк 

Тетяна Анатоліївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — 

Одеса, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4147 А] 

 УДК 537.226.83:539.216 

6409. Рохманова Т. М. Відбиття, проходження і трансформація електро-

магнітних хвиль у шаруватих надпровідниках скінченних розмірів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 

Рохманова Тетяна Миколаївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур 

ім. Б. І. Вєркіна, [Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова]. — Харків, 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4970 А] 

 УДК 537.86:538.9 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

6410. Ламонова К. В. Спинові та орбітальні стани парамагнітних іонів в 

деформованих координаційних комплексах: модифікована теорія кристалічного 

поля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 

"Фізика твердого тіла" / Ламонова Катерина Валентинівна ; НАН України, Фіз.-техн. 

ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна, [Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. ГалкінА] 

. — Харків, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—38 (21 назва). — 100 пр. — 

[2015-5262 А] УДК 538.911 

На ступінь кандидата 

6411. Бабкін Р. Ю. Фізичні властивості 3d-іонів у комплексах різної симетрії: 

наближення ефективного заряду ядра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бабкін Роман Юрійович ; 

НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4367 А] 

 УДК 538.915 

6412. Бучковська М. Д. Металічний характер провідності в післяперколя-

ційній ділянці товщин ультратонких плівок металів з кубічною кристалічною 

ґраткою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Бучковська Марія Дмитрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-

Франківськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — 

[2015-5133 А] 

 УДК 538.975 

6413. Вакульчак В. В. Електронна структура дихалькогенідів кремнію і 

германію та суперіоніків M2Si(Ge)S3 (M = Li, Na, Ag) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і 

діелектриків" / Вакульчак Василь Васильович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 

Ужгород, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 120 пр. — [2015-3774 А] 

 УДК 538.9 

6414. Воронович Д. О. Термоемісійні та випромінювальні властивості 

монокристалів додекаборидів рідкісноземельних металів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Воронович 

Даніїл Олександрович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства 

ім. І. М. Францевича, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2015-5019 А] 

 УДК 538.91 

6415. Журавель І. О. Ріст, структура та властивості багатошарових нано-

розмірних плівкових композицій C/Si : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Журавель Ігор 

Олександрович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 

100 пр. — [2015-5255 А] 

 УДК 538.975 

6416. Іванова О. М. Мартенситне перетворення в нестехіометричному інтер-

металіді Ti75,5Sn24,5 та його вплив на механічну поведінку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Іванова 

Ольга Михайлівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Фран-

цевича. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-5164 А] 

 УДК 538.91 

6417. Колковський П. І. Отримання, структура та електрохімічні властивості 

нанодисперсного фториду заліза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Колковський Павло Ігорович ; 

Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4178 А] 

 УДК 538.971:[620.18:546.72'161 

6418. Куровець В. В. Кристалічна та магнітна мікроструктури епітаксійних 

плівок ферит-гранатів, імплантованих іонами гелію : автореф. дис. на здобуття наук. 



   

 
128 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Куровець 

Валентина Василівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 

Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2015-4221 А] 

 УДК 538.911:539.216 

6419. Литвиненко В. Я. Оптичні та рекомбінаційні втрати у тонкоплівкових 

сонячних елементах CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелект-

риків" / Литвиненко Вікторія Ярославівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 

— Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2015-4184 А] 

 УДК 538.958 

6420. Мілованов Ю. С. Електричні та люмінесцентні властивості композитних 

структур на основі пористого кремнію та оксиду титану : автореф. дис на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і 

діелектриків" / Мілованов Юрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-4344 А] 

 УДК 538.95 

6421. Панько І. І. Особливості оствальдівського дозрівання нанодисперсних 

фаз в твердотільних та рідких середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Панько Ігор Ігорович ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—19. — 100 пр. — [2015-4144 А] 

 УДК 538.911-022.532:536.421 

6422. Пилипенко К. О. Багаточасткова взаємодія та пружні властивості 

стиснених атомарних кріокристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Пилипенко Катерина 

Олександрівна ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4412 А] 

 УДК 538.9 

6423. Сагалянов І. Ю. Електропровідність графену з різними розподілами 

дефектів заміщення та адсорбованих атомів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Сагалянов Ігор 

Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-5212 А] 

 УДК 539.975:539.19]:537.31:546.26 

6424. Складанюк М. Б. Фізико-хімія металізації поверхонь та трибологічні 

властивості високодисперсних карбонізованих вуглецевих волокон, отриманих за 

хемо-механо-активаційною технологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Складанюк Марія 

Богданівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — 

[2015-4193 А] 

 УДК 538.971:620.178.1 

6425. Сташко Н. В. Синтез, структура та фізико-хімічні властивості полі-

кристалічного залізо-ітрієвого гранату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Сташко Назар 
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Васильович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-4194 А] 

 УДК 538.975:620.18 

6426. Томчук О. В. Структура рідинних систем на основі детонаційних 

наноалмазів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Томчук Олександр Васильович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18. — 

100 пр. — [2015-4990 А] 

 УДК 538.953 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика.  

Молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 

6427. Каденко А. О. Перерізи ядерних реакцій (n, x) на ізотопах диспрозію, 

ербію та ітербію при енергіях нейтронів в околі 14 МеВ : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. 

частинок і високих енергій" / Каденко Артем Олександрович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Харків, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4920 А] 

 УДК 539.172 

6428. Мокіна В. М. Сцинтиляційні детектори на основі кристалів молібдатів та 

вольфраматів для пошуку подвійного бета-розпаду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і 

високих енергій" / Мокіна Валентина Михайлівна ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-4187 А] 

 УДК 539.165 

6429. Сагун В. В. Рівняння стану сильновзаємодійної речовини для високо-

енергетичних ядро-ядерних зіткнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Сагун Віолетта Василівна ; НАН 

України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — Київ, 2015. — 16 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5271 А] 

 УДК 539.125/.126 

6430. Чернеженко С. А. Надповільне хвильове нейтронно-ядерне горіння на 

надтеплових нейтронах і режими із загостренням в уран-плутонієвому середовищі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика 

ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Чернеженко Сергій Анатолійович ; 

Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-4118 А] 

 УДК 539.1 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

6431. Рудяк Ю. А. Оптичні експериментально-розрахункові методи визначен-

ня напружено-деформованого та граничного станів прозорих діелектриків : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 

твердого тіла" / Рудяк Юрій Аронович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — 

Тернопіль, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (49 назв). — 100 пр. — 

[2015-5209 А] 

 УДК 539.375.082.5:537.311.32 

На ступінь кандидата 

6432. Куротчин Л. Р. Напружений стан і гранична рівновага кусково-

однорідних пластин з тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Куротчин Леся Ро-

манівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Під-

стригача. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-4573 А] 

 УДК 539.3 

6433. Михальчук Г. Й. Контактні задачі руху деформівних тіл уздовж твердих 

поверхонь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Михальчук Ганна Йосипівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4024 А] 

 УДК 539.3 

6434. Моргун С. О. Напружено-деформований стан конструктивно неоднорід-

них лопаток турбомашин при їх вібраціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Моргун 

Сергій Олександрович ; Запоріз. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова]. — Запоріжжя, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5189 А] 

 УДК 539.3:62-135-253.5]-045.79 

6435. Трикур І. І. Одержання плівкових структур на основі бактеріородопсину 

та дослідження впливу вологості й аміаку на їх оптичні характеристики : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напів-

провідників і діелектриків" / Трикур Іван Іванович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". 

— Ужгород, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — 

[2015-5352 А] 

 УДК 539.23:538.95 

6436. Чепіль О. Я. Розроблення методики оцінювання роботоздатності бара-

бана парового котла за термоциклювання і наводнювання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Чепіль Ольга Ярославівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5235 А] 

 УДК 539.4.08:621.184.27 

6437. Шевцова Н. А. Напружений стан ортотропної оболонки двоякої кривини 

з внутрішніми та наскрізними тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Шевцова 

Надія Андріївна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики 

ім. Я. С. Підстригача, [Донец. нац. ун-т]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 105 пр. — [2015-4436 А] 

 УДК 539.3 
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54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

6438. Івченко Н. В. Індикаторні плівки на основі отверділого желатинового 

гелю з іммобілізованими гідроксиксантеновими барвниками і комплексоутворюю-

чими реагентами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.02 "Аналіт. хімія" / Івченко Наталія Віталіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 130 пр. 

— [2015-5040 А] УДК 543.544.743 

6439. Леонова Н. О. Спектрофотометричний аналіз сумішей деяких d-еле-

ментів при накладанні сигналів компонентів за допомогою двох інтенсивних 

параметрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.02 

"Аналіт. хімія" / Леонова Наталія Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Ужгород, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2015-4302 А] 

 УДК 543.422.3 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

6440. Вретік Л. О. Селективність при полімеризації мономерів з кількома 

подвійними зв'язками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : 

[спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Вретік Людмила Олександрівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл., 

схема. — Бібліогр.: с. 35—39 (41 назва). — 100 пр. — [2015-4655 А] 

 УДК 544-126 

6441. Тітов В. Є. Фізико-хімічні засади електрохімічно активованих процесів 

взаємодії "малих" молекул (діоксиди вуглецю, сірки, фреони С1-С2 ) з органічними 

субстратами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.04 

"Фіз. хімія" / Тітов Володимир Євгенович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії 

ім. Л. В. Писаржевського. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 30—35 (53 назви). — 100 пр. — [2015-5350 А] 

 УДК 544.653.3:544.431.132 

На ступінь кандидата 

6442. Булавко Г. В. Фотовольтаїчні властивості полімерних композитів, що 

містять поліметинові барвники : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Булавко Геннадій 

Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4770 А] 

 УДК 544.527.5:621.383.51 

6443. Гринда Ю. М. Кінетичні і термодинамічні закономірності синтезу 

наночастинок срібла та міді у водних розчинах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Гринда Юрій Миколайович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Лит-

виненка НАН України]. — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-4783 А] 

 УДК 544.4:546.56/.57-022.513.2 
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6444. Рощина К. В. Міцелярні ефекти в кінетиці реакцій нуклеофільного 

приєднання до карбонієвих іонів трифенілметанових барвників : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Рощина 

Катерина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4112 А] 

 УДК 544.4:544.182 

6445. Сидоров Д. О. Електрохімічний синтез гібридних матеріалів на основі 

полі(3-алкілтіофенів) для фотоелектричних та електрохромних пристроїв : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електро-

хімія" / Сидоров Дмитро Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т", [Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-4421 А] 

 УДК 544.653 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

6446. Полубінський В. В. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних 

сполук і фаз типу AnBn-1O3n та A n+1BnO3n+1 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Полубінський Віталій 

Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-4415 А] 

 УДК 546.02/.04-31 

6447. Хитрич М. В. Синтез, будова та властивості координаційних сполук 

кобальту(ІІ, ІІІ) з похідними дитіокарбамової кислоти : автореф. дис. на здобуття 

наук ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Хитрич Микола 

Володимирович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-4869 А] 

 УДК 546.73 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 

6448. Артамонов О. С. 2,2,2-трифлуородіазоетан у синтезі трифлуорометил-

циклопропановмісних амінопохідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Артамонов Олексій Сергійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т органіч. хімії НАН України]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 150 пр. — [2015-5005 А] 

 УДК 547.414:[546.16:547.512 

6449. Шийка О. Я. Анельовані нітрогеновмісні гетероцикли на основі функціо-

налізованих 2- та 3-амінотіофенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Шийка Ольга Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл., 

схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (24 назви). — 100 пр. — [2015-5118 А] 

 УДК 547.732 
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55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.4 Геохімія 

На ступінь кандидата 

6450. Клос В. Р. Геохімія об'єктів довкілля міських агломерацій (центральна 

Україна) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.02 

"Геохімія" / Клос Володимир Романович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та 

рудоутворення ім. М. П. Семенюка. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4175 А] 

 УДК 550.4:[502.22:711.4 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  

Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.2/.3 Геодинаміка 

На ступінь кандидата 

6451. Гейченко М. В. Геологічна будова, речовинний склад та вік гранітоїдів 

Печанівського масиву : (зона зчленування Дністр.-Буз. і Волин. мегаблоків, Укр. 

щит) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.01 "Заг. 

та регіон. геологія" / Гейченко Михайло Валентинович ; НАН України, Ін-т геол. 

наук, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—22 (26 назв). — 100 пр. — [2015-5324 А] УДК 551.24.055(477) 

6452. Горун В. В. Оптимізація дампінгу ґрунтів на українській частині шельфу 

Чорного моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 

11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Горун 

Валерія Володимирівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2015-4549 А] 

 УДК 551.311.2:502.521](262.5-192.2)(477) 

551.46 Океанологія. Підводна топографія. Дно океану 

На ступінь кандидата 

6453. Нікітіна А. О. Глибоководні пелоїди Чорного моря : (геоекол. умови 

формування, речовин. склад, властивості та оцінка перспектив. ресурсів) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.10 "Геологія океанів і 

морів" / Нікітіна Анна Олексіївна ; НАН України, Ін-т геол. наук. — Київ, 2015. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4409 А] 

 УДК 551.462.8:551.352.1](262.5) 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь доктора 

6454. Семенова І. Г. Синоптичні та кліматичні умови формування посушливих 

явищ в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 

11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Семенова Інна Георгіївна ; 

Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2015. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 

(36 назв). — 100 пр. — [2015-4501 А] УДК 551.577.38(477) 
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На ступінь кандидата 

6455. Зубкович С. О. Взаємозв'язок стихійних гідрометеорологічних явищ та 

вітрових аномалій над Східною Україною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / 

Зубкович Світлана Олександрівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 130 пр. — [2015-4559 А] 

 УДК 551.556:551.515.9](477-11) 

6456. Кібальчич І. О. Особливості загальної циркуляції атмосфери та їх вплив 

на формування температурних аномалій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агро-

метеорологія" / Кібальчич Ігор Олександрович ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-4562 А] 

 УДК 551.51:551.524](477) 

6457. Толмачова А. В. Агрокліматична оцінка умов вирощування сої в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 

"Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Толмачова Алла Вікторівна ; Одес. 

держ. екол. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2015-4195 А] 

 УДК 551.5:633.34](477) 

6458. Флоря Л. В. Агрокліматична оцінка вирощування зернових культур в 

Північно-Західному Причорномор'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Флоря 

Людмила Василівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4506 А] 

 УДК 551.58:633.1](262.5-14-192.2) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.5 Родовища природного каменю 

На ступінь кандидата 

6459. Матюшкіна О. П. Закономірності поширення і речовинний склад 

декоративних різновидів верхньоюрських мармурованих вапняків Криму : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.11 "Геологія метал. і 

неметал. корис. копалин" / Матюшкіна Оксана Петрівна ; Держ. установа "Ін-т 

геохімії навколиш. середовища НАН України", [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — 

Київ, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 120 пр. — [2015-3835 А] 

 УДК 553.551.1(477.75) 

553.9 Родовища вуглецевих порід. Родовища вуглеводнів 

На ступінь кандидата 

6460. Кришталь А. М. Геологічні умови формування та прогнозування 

нетрадиційних вуглеводневих покладів у Дніпровсько-Донецькій западині : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і 

газу" / Кришталь Анна Миколаївна ; НАН України, Ін-т геол. наук. — Київ, 2015. — 

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

[2015-5056 А] 

 УДК 553.981.23.02(477) 
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556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

6461. Амджаді А. Гідрогеохімічні особливості ґрунтових вод Хоррама-

бадського і Ширазького басейнів (Західний Іран) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.06 "Гідрогеологія" / Амджаді Азіз ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-4882 А] УДК 556.3(55-15) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь кандидата 

6462. Домніч А. В. Ратичні як структурно-функціональний елемент острівних 

заповідно-охоронних територій Південного Сходу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Домніч Андрій 

Валерійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. 

— [2015-5379 А] 

 УДК 574.3:599.61/.73](210.7:477.7) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь кандидата 

6463. Кучеренко А. М. Алельний поліморфізм генів цитокінів (IL6, IL8, IL10 

та IFNL4) у пацієнтів з моногенною та масовою патологією : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / 

Кучеренко Анастасія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НАН 

України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2015-5310 А] 

 УДК 575.11 

6464. Мацевич Л. Л. Генотоксична дія іонів нікелю та протекторний ефект 

лектинів Sambucus nigra в соматичних клітинах ссавців in vitro : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Мацевич 

Лариса Леонідівна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Ін-т молекуляр. 

біології і генетики]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-4951 А] 

 УДК 575.1:599 

6465. Рока-Мойя Я. М. Регуляція агрегації тромбоцитів плазміноген/плазміно-

вою системою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Рока-Мойя Яна Маріовна ; НАН України, Ін-т біохімії 

ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2015. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—24 (25 назв). 

— 100 пр. — [2015-5093 А] 

 УДК 616.155.2:575.113 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь доктора 

6466. Білий Р. О. Структурно-функціональні зміни поверхні клітин ссавців за 

умов апоптозу та їх роль у міжклітинних взаємодіях та імунній відповіді : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. 

біологія, гістологія" / Білий Ростислав Олександрович ; НАН України, Ін-т біології 

клітини. — Львів, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—37 (65 назв). — 100 пр. — 

[2015-4123 А] 

 УДК 576.3:576.54]:599 

6467. Житова О. П. Паразито-хазяїнні відносини у системі трематоди — 

прісноводні гастроподи : (на прикладі Укр. Полісся) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.25 "Паразитологія, гельмінтологія" / Житова 

Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2015. — 

47 с. : іл. — Бібліогр.: с. 40—43 (39 назв). — 100 пр. — [2015-5382 А] 

 УДК 576.8:595.122](477.41/.42) 

577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь доктора 

6468. Зарудна М. І. Структурні переходи в гомополірибонуклеотидах та їхнє 

біологічне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 

03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Зарудна Маргарита Іванівна ; НАН України, Ін-т 

молекуляр. біології і генетики. — Київ, 2015. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—38 (49 назв). — 100 пр. — [2015-5036 А] 

 УДК 577.21 

На ступінь кандидата 

6469. Авдєєв С. С. Молекулярно-біологічний аналіз дії цитотоксичних агентів 

та їхніх комбінацій на клітини гліом : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Авдєєв Станіслав Сергійович ; 

НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4321 А] 

 УДК 577.112.82:615.28 

6470. Блаженко О. В. Роль генів початкових етапів метаболізму глутатіону у 

захисті від стресу у метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / 

Блаженко Олександра Василівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики, 

[Ін-т біології клітини]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-5245 А] 

 УДК 577.212:582.282.23 

6471. Забірник А. С. Роль білку ламіну в функціонуванні стромальних клітин 

жирової тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Забірник Арсеній Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2015-4016 А] 

 УДК 577.112.7:576.36 

6472. Карповець Т. П. Участь системи метаболізму серотоніну в механізмах 

розвитку ожиріння та інсулінорезистентності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Карповець Тарас Петрович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4684 А] 

 УДК 577.12:613.25 
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6473. Коберська В. А. Біохімічне обґрунтування застосування L-карнітину для 

корекції енергетичного та ліпідного обміну в спермі бугаїв : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Коберська 

Вікторія Альдмилівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Біло-

церків. нац. аграр. ун-т]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-5394 А] 

 УДК 577.164.1.017.7:591.463.1 

6474. Кретинін С. В. Вплив брасиностероїдів на ліпідну сигналізацію та мета-

болізм клітин рослин за дії стресів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Кретинін Сергій Володимирович ; 

НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — Київ, 2015. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5054 А] 

 УДК 577.175.1 

6475. Крупко О. О. Роль пресинаптичних глутаматних рецепторів в модуляції 

процесів нейротрансмісії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Крупко Ольга Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-4696 А] УДК 577.25 

6476. Соколова Д. О. Епігенетична компонента радіоадаптації за умов хроніч-

ного та гострого опромінення рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Соколова Дарина Олександрівна ; НАН 

України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 100 пр. — [2015-4740 А] 

 УДК 577.34:581.57 

6477. Стріха О. А. Вплив кріопротекторів і заморожування на електроізо-

ляційні властивості цитоплазматичних мембран ооцитів і двоклітинних ембріонів 

миші : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 

"Кріобіологія" / Стріха Оксана Анатоліївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології 

і кріомедицини. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16— 18 (19 назв). — 

100 пр. — [2015-5273 А] 

 УДК 577.352.5:612.014.43 

6478. Труш В. В. Інгібування протеїнтирозинфосфатази 1В фосфонатними 

похідними калікс[4]аренів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Труш В'ячеслав Володимирович ; НАН України, 

Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл., схеми. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5104 А] 

 УДК 577.15 

6479. Яремчук М. М. Процеси ліпопероксидації та функціонування Na
 +

, K
+
 — 

АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного випромінювання радіо-

діапазону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 

"Біофізика" / Яремчук Марія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2015-

5000 А] УДК 577.35 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 

6480. Алдалаін Е. Я. А. Різноманітність вірусних хвороб Lycopersicon 

esculentum в Україні та молекулярно-біологічна характеристика їх збудників : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / 

Алдалаін Емад Ясін Ахмад ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4361 А] 

 УДК 578.85/.86:582.926.2](477) 

6481. Білявська Л. О. Репродукція вірусів та противірусна дія речовин за умов 

змішаної адено-герпетичної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Білявська Любов Олексіївна ; НАН 

України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2015. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5009 А] 

 УДК 578.825/.826:576.35 

6482. Заіка С. А. Біологічні властивості бактеріофагів фітопатогенних бак-

терій-представників родин Pseudomonadaceae і Enterobacteriaceae та перспективи їх 

застосування в профілактиці бактеріозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Заіка Сергій Анатолійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-4254 А] УДК 578.81 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

6483. Нікітова А. П. Формування антирабічного імунітету та вдосконалення 

методів контролю імуногенності інактивованих антирабічних вакцин : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, 

епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Нікітова Аліна Петрівна ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5194 А] 

 УДК 579.62:615.371 

6484. Пиріг О. В. Мікробні препарати як чинник індукції стійкості рослин 

люпину жовтого до ураження вірусом жовтої мозаїки квасолі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Пиріг 

Олександр Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та 

агропром. вир-ва. — Чернігів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-4488 А] 

 УДК 579.64:[632.38:633.367 

6485. Чоботарьов А. Ю. Фізіологічна активність Azotobacter vinelandii 

IMB B-7076 та Bacillus subtilis IMB B-7023 за дії дисперсних матеріалів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / 

Чоботарьов Андрій Юрійович ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології 

ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-4997 А] 

 УДК 579.841.2:579.22 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 

6486. Барсуков О. О. Мохоподібні Харківської області : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Барсуков 

Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — Київ, 

2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4241 А] 

 УДК 582.32(477.54) 
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6487. Бредіхіна Ю. Л. Спонтанна рослинність м. Мелітополя: синтаксономія, 

фітомеліоративне значення і шляхи оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / 

Бредіхіна Юлія Леонідівна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 

2015. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-

4651 А] УДК 581.55-021.59(477.64-21) 

6488. Веселовська Л. І. Роль лектину в адаптації бобово-ризобіального 

симбіозу сої до посухи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Веселовська Лілія Ігорівна ; НАН України, Ін-т 

фізіології рослин і генетики. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4897 А] 

 УДК 581.134:581.557:582.736.3 

6489. Горбняк Л. Т. Pulsatilla grandis Wender. в Україні : (хронологія, екол.-

ценот. особливості, популяції та охорона) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Горбняк Леся Тарасівна ; НАН 

України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. 

— [2015-5023 А] 

 УДК 582.675:574.3](477) 

6490. Жежера М. Д. Водорості різнотипних водойм Лівобережного Полісся : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 

Жежера Марина Дмитрівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2015. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4211 А] 

 УДК 582.26/.27(477) 

6491. Кучерявий В. С. Туя західна та її декоративні форми в озелененні 

м. Львова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 

"Ліс. культури та фітомеліорація" / Кучерявий Володимир Сергійович ; Держ. ВНЗ 

"Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. 

— 100 пр. — [2015-4699 А] 

 УДК 581.6:582.477]:712.4]](477.83-25) 

6492. Кушнір Н. В. Види роду Crocus L. (Iridaceae Juss.) флори України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 

Кушнір Наталія Василівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — 

Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-5057 А] 

 УДК 582.572.7:574](477) 

6493. Сичук А. М. Участь програмованої загибелі клітин у індукованому 

гербіцидами патогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Сичук Анна Михайлівна ; НАН України, Ін-т 

фізіології рослин і генетики. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2015-4738 А] 

 УДК 581.132:632.954 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

6494. Ілюха О. В. Просторові та часові аспекти сезонних міграцій птахів у 

Середньодніпровському регіоні на прикладі Кременчуцького водосховища : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Ілюха 

Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — 

Київ, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — [2015-4919 А] 

 УДК 591.543.43:598.2](477-191.2) 

6495. Кривошеєв Р. Є. Жуки-потаємці (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) 

України : (фауна, зоогеографія, морфол. та екол. особливості) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Кривошеєв 

Роберт Євгенович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2015-4937 А] 

 УДК 595.76(477) 

6496. Микитин Т. В. Поширення та функціональна роль мурашок (Hymeno-

ptera, Formicidae) в лісових екосистемах Українських Карпат : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Микитин 

Тетяна Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природо-

користування, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2015. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4471 А] 

 УДК 595.796:630*1](234.421.1) 

6497. Москаленко Ю. О. Фауна та населення птахів Нижньодніпровських 

піщаних масивів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.08 "Зоологія" / Москаленко Юрій Олександрович ; НАН України, Ін-т зоології 

ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (21 назва). — 100 пр. — [2015-4956 А] 

 УДК 598.2:574.2](477.63/.65) 

6498. Скочко Н. С. Секреторна і всмоктувальна функції шлунково-кишкового 

тракту у щурів в онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Скочко Наталія Сергіївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4617 А] 

 УДК 591.132.2:591.3 
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6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

6499. Поєдинок Н. Л. Біотехнологічні основи інтенсифікації культивування 

їстівних і лікарських макроміцетів за допомогою світла низької інтенсивності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біо-

технологія" / Поєдинок Наталія Леонідівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т 

харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного]. 

— Київ, 2015. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—45 (73 назви). — 100 пр. — 

[2015-5337 А] 

 УДК 602.3:582.282/.284 

На ступінь кандидата 

6500. Хоменко А. Д. Біотехнологія культивування Spirulina platensis за вико-

ристання сироватки молока та застосування біомаси водорості у перепелівництві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотех-

нологія" / Хоменко Анастасія Дмитрівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла 

Церква (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-4430 А] 

 УДК 602.3:582.26/.27:637.142.2 

6501. Щербак Н. Л. Вивчення lox-опосередкованої експресії перенесених генів 

в трансгенних рослинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Щербак Наталія Леонідівна ; НАН України, Ін-т 

клітин. біології та генет. інженерії. — Київ, 2015. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4759 А] 

 УДК 602.6:582.5/.9 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 

6502. Буштрук А. М. Біомеханічна характеристика неушкоджених і травмо-

ваних довгих кісток скелета в постнатальному онтогенезі : (анатомо-експерим. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 

"Нормал. анатомія" / Буштрук Андрій Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 

2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5369 А] 

 УДК 611.718.08 

6503. Галичанська О. М. Морфогенез і синтопія органів та структур верхньо-

го середостіння в перинатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Га-

личанська Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. 

закл. України, "Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2015. — 22 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2015-4779 А] 

 УДК 611.94.013 

6504. Глушак А. А. Морфологічні особливості зубної дуги і одонтометричні 

показники у підлітків з ортогнатичним прикусом у залежності від форми голови і 

типу обличчя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
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14.03.01 "Нормал. анатомія" / Глушак Альона Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

4377 А] УДК 611.314:572.541]-053.6 

6505. Єрохіна В. В. Морфологічні особливості прищитоподібних залоз щурів 

при імуносупресії та імуностимуляції в експерименті : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Єрохіна Вікторія 

Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. 

"Луган. держ. мед. ун-т"]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-3792 А] 

 УДК 611.44:616-092.9 

6506. Іванченко М. В. Ультраструктурна характеристика формування і реак-

цій мітохондріального апарата кардіоміоцитів за умов гіпоксичного ушкодження 

кардіогенезу у щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Іванченко Марина Вікторівна ; 

Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України". — Дніпро-

петровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-4560 А] 

 УДК 611.127.018:611.013]:599.323.4 

6507. Ковальчук Н. Є. Морфо-функціональний стан гемомікроциркулятор-

ного русла та нервового апарату тонкої кишки у інтактних щурів та при странгу-

ляційній непрохідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Ковальчук Наталія Євгеніївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

5305 А] УДК 611.34:611.8:616.341-092 

6508. Литвиненко А. П. Скоротливість міометрія матки при експерименталь-

ній імунокомплексемії та залізодефіцитній анемії у мишей : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / 

Литвиненко Аліна Петрівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — 

Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2015-4940 А] 

 УДК 611.664:612.741 

6509. Макарова О. І. Морфологічні зміни в легенях щурів у віддалений період 

після опіку шкіри та за умов його корекції комплексними інфузійними препаратами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, 

цитологія, ембріологія" / Макарова Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 120 пр. — [2015-4583 А] 

 УДК 611.24:572.784]:599.323.4]:616-001.17-085 

6510. Малик Ю. Ю. Гістоархітектоніка сухожилкових струн мітрального 

клапана людей у нормі та при малих аномаліях серця : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / 

Малик Юлія Юріївна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 

України", [ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 100 пр. — [2015-4585 А] 

 УДК 611.12.018:616.12 

6511. Петрук Н. С. Онтогенетичні перебудови міжклітинних взаємодій кардіо-

міоцитів у міокарді щурів у нормі та за умов хронічного пренатального гіпоксичного 
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ушкодження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Петрук Ніна Сергіївна ; Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України". — Дніпропетровськ, 

2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-

4965 А] УДК 611.12.013 

6512. Сирма О. І. Морфологічні зміни в тканинах шкіри щурів за умов 

внутрішньошкірного введення наночастинок срібла різного розміру : автореф. дис. 

на здобуття наук ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Сирма Олена Іванівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва 

охорони здоров'я України", [Одес. нац. мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4851 А] 

 УДК 611.77.018 

6513. Шкрьоба А. О. Вікові особливості морфогенезу передміхурової залози в 

умовах впливу солей важких металів : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Шкрьоба Артем Олександрович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4238 А] 

 УДК 611.637.068-053:[612.062:504.5 

6514. Ясіновський О. Б. Ремоделювання камер та судинного русла серця при 

інтоксикації солями кадмію та алюмінію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Ясіновський Олег Борисович ; 

М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України". — Тернопіль, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 

(25 назв). — 100 пр. — [2015-3918 А] 

 УДК 611.12.018.1:616-099 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

6515. Зима І. Г. Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у 

людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 

"Фізіологія людини і тварин" / Зима Ігор Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача]. — Київ, 2015. — 45 c., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—42 (82 назви). — 100 пр. — [2015-4293 А] 

 УДК 612.86 

6516. Коробейнікова Л. Г. Психофізіологічні стани організму людини в період 

тренувань та змагань з олімпійських видів боротьби : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Коро-

бейнікова Леся Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (54 назви). — 100 пр. — [2015-4931 А] 

 УДК 612.766.1.017 

На ступінь кандидата 

6517. Атамнах С. М. М. Вплив аутокоїдів гістаміну і серотоніну на жовчо-

секреторну функцію і тканинне дихання печінки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Атамнах 

Салах Мохаммад Муфліх ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-4646 А] 

 УДК 612.35:577.175.8 
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6518. Виноградова О. О. Роль ендотелію у судинорухових реакціях ворітної 

вени щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Виноградова Олена Олександрівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-5135 А] 

 УДК 612.134.018 

6519. Гороть І. В. Особливості ультраструктурної організації і метаболізму 

реактивних форм кисню та азоту в серцево-судинній системі за постійної дії низьких 

доз радіації : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Гороть Ірина Василівна ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини", [Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2015. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (29 назв). — 100 пр. — [2015-4548 А] 

 УДК 612.23.014.48-046.55 

6520. Дмитренко Р. Р. Функціональні особливості тканин ясен щурів залежно 

від статі, віку та дії гіпобаричної гіпоксії і різної тривалості фотоперіоду : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіо-

логія" / Дмитренко Роман Романович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. 

мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2015. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3789 А] 

 УДК 612.31.014:616-092.9 

6521. Єфіменко О. Ю. Морфо-функціональний стан шлунка та товстої кишки 

у щурів різного віку за умов введення нанокристалічного діоксиду церію : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварин" / Єфіменко Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4554 А] 

 УДК 612.3.014.46:599.323.4 

6522. Капустяна І. П. Участь кальцитоніну та аміліну в регуляції жовчо-

секреторної функції печінки щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Капустяна Ірина Петрів-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4798 А] 

 УДК 612.357:577.175.4 

6523. Маркевич А. О. Вплив похідних піролідин-2-карбонової кислоти на 

морфо-функціональний стан шлунку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Маркевич Анна Олек-

сандрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4588 А] 

 УДК 612.32.014.46:547.746 

6524. Плотнікова Л. М. Вплив парціального тиску кисню та донора сірко-

водню на проліферацію соматичних клітин людини лінії 4BL : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / 

Плотнікова Лідія Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — 

Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-4189 А] 

 УДК 612.275:576.5 

6525. Рибалко А. В. Вплив різних режимів офтальмофотостимуляції на функціо-

нальний стан серцево-судинної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Рибалко Алевтина 
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Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-4495 А] УДК 612.1.014.44 

6526. Селюкова Н. Ю. Наслідки фітоестрогенізації батька для репродуктивної 

функції нащадків чоловічої статі : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Селюкова Наталія 

Юріївна ; Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського 

Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 

(7 назв). — 125 пр. — [2015-4500 А] УДК 612.616.05 

6527. Холін В. О. Вплив емоційно-когнітивної стимуляції на функціональний 

стан центральної нервової системи при старінні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Холін Віктор 

Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т геронтології 

ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України". — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—16 (24 назви). — 100 пр. — [2015-4429 А] УДК 612.67:612.821 

6528. Шитіков Д. В. Механізми розвитку вікових змін Т-клітинної ланки імун-

ної системи на моделі гетерохронного парабіозу та розробка способу їх корекції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імуно-

логія" / Шитіков Дмитро В'ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. 

установа "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — Київ, 2015. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3901 А] 

 УДК 612.017 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

На ступінь кандидата 

6529. Дудко С. Г. Дидактичні засади формування здоров'язбережувального 

навчального середовища початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Дудко Сергій Григорович ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. 

наук України]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-5296 А] УДК 373.3.02:613 

613.2 Дієтетика. Гігієна харчування 

На ступінь кандидата 

6530. Москальчук Л. В. Гігієнічна оцінка забезпеченості дорослого населення 

України фолієвою кислотою та розробка заходів з профілактики фолієводефіцитних 

станів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 

"Гігієна та проф. патологія" / Москальчук Людмила Володимирівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ДП "Держ. н.-д. центр з 

проблем гігієни харчування МОЗ України"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-4835 А] 

 УДК 613.292:577.164.1]-053.8(477) 

613.5 Гігієна житла 

На ступінь кандидата 

6531. Михіна Л. І. Удосконалення методів визначення та критеріїв гігієнічної 

оцінки хімічного забруднення повітря приміщень житлових та громадських будин-
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ків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 

"Гігієна та проф. патологія" / Михіна Людмила Іванівна ; Держ. установа "Ін-т 

гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 120 пр. 

— [2015-4403 А] 

 УДК 613.5:614.71 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  

Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь кандидата 

6532. Федорів О. Є. Експериментальне дослідження характеру ізольованої та 

комбінованої дії наночастинок і ацетату свинцю зі стеаратами натрію та калію за 

умов перорального надходження в організм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Федорів Ольга 

Євгенівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН 

України", [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2015-4625 А] 

 УДК 613.632:613.32 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання  

нещасним випадкам 

На ступінь кандидата 

6533. Андрійчук Н. Й. Токсиколого-гігієнічна оцінка та профілактика шкідли-

вого впливу наночастинок срібла, отриманих методом фотостимульованого синтезу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Андрійчук Надія Йосипівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 

екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ Ук-

раїни]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. 

— [2015-4644 А] 

 УДК 614.878:546.57 

6534. Гаврилюк А. Ф. Підвищення ефективності протипожежного захисту 

колісних транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Гаврилюк Андрій Федорович ; Держ. 

служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. 

— Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-4778 А] 

 УДК 614.841.41:629.3.054 

6535. Одринський В. А. Медико-соціальне обґрунтування моделі первинної 

медико-санітарної допомоги сільському населенню на рівні адміністративного 

району : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 

"Соц. медицина" / Одринський Владислав Анатолійович ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 27 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (26 назв). — 100 пр. — [2015-5332 А] 

 УДК 614.2:352](477-22) 

6536. Ущапівський І. Л. Підвищення ефективності гасіння пожеж пожежними 

автомобілями з відцентровими пожежними насосами : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Ущапівський Ігор 

Любомирович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т 

безпеки життєдіяльності. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). 

— 100 пр. — [2015-4750 А] УДК 614.846 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь кандидата 

6537. Лозинський А. В. Синтез та біологічна активність поліфункціональних 

похідних на основі тіопірано[2,3-d]тіазольної гетероциклічної системи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. 

хімія та фармакогнозія" / Лозинський Андрій Володимирович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2015. — 20 с. : 

іл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5179 А] 

 УДК 615.015:547.78 

6538. Носуленко І. С. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2-[(3-R-

2оксо-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолін-6-іл)-тіо]оцтових кислот та їх похідних : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Носуленко Інна Степанівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Запоріз. держ. мед. 

ун-т]. — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (18 назв). — 100 пр. 

— [2015-5197 А] 

 УДК 615.015:547.292-3 

6539. Руда Н. В. Актопротекторні властивості нових амінокислотовмісних 

похідних 1,4-нафтохінону : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Руда Наталія 

Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [Вінниц. нац. мед. 

ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-3859 А] 

 УДК 615.015:[547.466:547.655 

6540. Ходаківська О. В. Церебропротекторна активність нових похідних 3,2'-

спіро-піроло-2-оксиндолу в умовах ішемічного інсульту : (експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Ходаківська Ольга Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармацевт. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Харків, 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-4994 А] 

 УДК 615.015:547.756]:616.831-005.1 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь кандидата 

6541. Владимиров О. Ю. Розробка та стандартизація профілактичних засобів 

на основі рослинних джерел дигідрокверцетину : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. 

засобів" / Владимиров Олександр Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). 

— 100 пр. — [2015-4775 А] УДК 615.322.07:615.22 



   

 
150 

6542. Геращенко І. В. Вивчення токолітичних властивостей похідних бромідів 

1,3-діарил-3-гідрокси-2,3,6,7,8,9-гексагідро-5 H-імідазо[1,2-а]азепінію : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 

Геращенко Інна Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

фармакології та токсикології НАМН України". — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4780 А] 

 УДК 615.216.015:618.2 

6543. Зупанець М. В. Пошук нових протизапальних препаратів в ряду нітро- 

та оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Зупанець Максим 

Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4795 А] 

 УДК 615.276:547.459.5 

6544. Михайлюк Є. О. Фармакологічна активність нових похідних 4-R-5-

(алкіл-, арил-, гетерил-)-1,2,4-тріазолу при експериментальному токсичному гепа-

титі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Михайлюк Євгеній Олегович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармацевт. ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4303 А] 

 УДК 615.31.015:547.79]:616.36-002 

6545. Терещук Т. О. Одержання донорської антименінгококової плазми та 

оцінка її якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Терещук Тетяна Оксентівна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології Нац. акад. 

мед. наук України". — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (30 назв). 

— 100 пр. — [2015-4070 А] 

 УДК 615.38-027.556 

6546. Хмельова М. О. Стандартизація методик контролю якості мазей та 

розчинів аптечного виготовлення, що містять саліцилову кислоту та борну кислоту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 

"Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Хмельова Марина Олександрівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4627 А] 

 УДК 615.454.1.07 

6547. Хромильова О. В. Розробка технології і стандартизація таблеток на 

основі ізоніазиду з тіотриазоліном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / 

Хромильова Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фарма-

цевт. ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (20 назв). — 100 пр. — [2015-4753 А] 

 УДК 615.453.6.07 

6548. Штрімайтіс О. В. Стандартизація та забезпечення якості концентрова-

них розчинів, виготовлених в умовах аптеки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. 

засобів" / Штрімайтіс Оксана Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 

— 100 пр. — [2015-4438 А] 

 УДК 615.451.07:615.12 
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615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами  

та засобами. Радіотерапія. Інші немедикаментозні  

терапевтичні засоби 

На ступінь кандидата 

6549. Овдій М. О. Застосування програми дозованої ходьби та дихальних 

вправ для корекції надмірної ваги у осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 "Лікув. фізкультура та спорт. 

медицина" / Овдій Марія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. 

— [2015-5198 А] УДК 615.8:613.25]-053.81 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

6550. Висоцька О. В. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень 

при здійсненні діагностично-лікувальних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. і біол. інформатика та кібернетика" / 

Висоцька Олена Володимирівна ; НАН України, М-во освіти і науки України, 

Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем, [Харків. нац. ун-т радіоелект-

роніки]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (44 назви). — 100 пр. 

— [2015-5136 А] 

 УДК 616-07:004.9 

6551. Глазков Е. О. Адаптаційні реакції організму при зміні клімато-геогра-

фічних умов перебування у громадян з середньої та східної Азії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Глазков 

Едуард Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. 

мед. ун-т", [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Рубіжне (Луган. 

обл.), 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—36 (48 назв). — 100 пр. — [2015-

4545 А] УДК 616-092:[612.017:551.58]]-057.875(5-11-15) 

6552. Крекотень О. М. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи 

профілактики інвалідизації працюючих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Крекотень Олена Миколаївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2015. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—38. — 100 пр. — [2015-5398 А] 

 УДК 616-036.86-084-058 

6553. Крутько Є. М. Оптимізація заходів профілактики та методів інтенсивної 

терапії поліорганної дисфункції у постраждалих з політравмою тяжкого ступеню : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анесте-

зіологія та інтенсив. терапія" / Крутько Євген Миколайович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева 

Нац. акад. мед. наук України"]. — Харків, 2015. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 24—29 (41 назва). — 100 пр. — [2015-4262 А] 

 УДК 616-001-06-084 

На ступінь кандидата 

6554. Савенко Ю. О. Генетичні, імунні і клінічні критерії прогнозування та 

оптимізація профілактики алергічних захворювань у дітей : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Савенко Юлія 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 

— Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-4062 А] 

 УДК 616-022.8-084-053.2 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

6555. Зінченко Ю. В. Оптимізація тактики лікування хворих з типовим тріпо-

тінням передсердь неклапанного генезу в залежності від клінічних та електрофізіо-

логічних характеристик аритмії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Зінченко Юрій Васильович ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-

жеска". — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (61 назва). — 100 пр. 

— [2015-4214 А] 

 УДК 616.12-008.313-08 

6556. Федоров С. В. Гемодинамічні, нейрогуморальні та імунні особливості 

формування серцевої недостатності: обґрунтування нових можливостей медика-

ментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Федоров Сергій Валерійович ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2015. — 

40, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 30—36 (49 назв). — 100 пр. — [2015-3876 А] 

 УДК 616.12-008.46-036-085 

6557. Ялинська Т. А. Магнітно-резонансна та мультидетекторна комп'ютерна 

томографія в діагностиці та діагностичному супроводі лікування вроджених вад 

серця у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Ялинська Тетяна Анатоліївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика [та ін.]. — Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—39 (81 назва). — 

100 пр. — [2015-4517 А] 

 УДК 616.12-073.756.8:004.932]-053.2 

На ступінь кандидата 

6558. Багрій В. В. Неускладнена гіпертонічна хвороба у жінок, клініко-

діагностичне значення поліморфізму гена ППАР-γ та плазмової концентрації судино-

рухових пептидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Багрій Віта Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова]. — Івано-Франківськ, 2015. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4647 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-071-055.2:575.1 

6559. Бернадінер О. А. Корекція артеріальної гіпертензії у вагітних та по-

роділь з прееклампсією важкого ступеня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Бернадінер 

Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. 

МОЗ України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Дніпропетровськ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5243 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:618.3]-07-08 
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6560. Козлюк А. С. Обґрунтування застосування системної ензимотерапії у 

хворих з метаболічним синдромом у поєднанні з остеоартрозом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Козлюк 

Аліна Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т 

кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика М-ва охорони здоров'я України]. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5170 А] 

 УДК 616.1-008:616.72-002]-085:615.355 

6561. Куцин О. О. Стан вінцевого русла та особливості перебігу ішемічної 

хвороби серця у мешканців різних висотних регіонів Закарпаття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Куцин 

Олександр Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. 

центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — 

Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 11—14 (18 назв). — 100 пр. 

— [2015-4181 А] 

 УДК 616.12-005.4-036(477.87)(23.07) 

6562. Лісова О. О. Діагностичне та прогностичне значення показників ремо-

делювання серця та судин у хворих на артеріальну гіпертензію після ішемічного 

мозкового інсульту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Лісова Оксана Олександрівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. 

мед. акад. М-ва охорони здоров'я України" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2015. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4267 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-07 

6563. Мелень А. П. Особливості діагностики та хірургічного лікування па-

цієнтів з оклюзією внутрішньої сонної артерії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мелень Андрій Петрович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Терно-

піль, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5186 А] 

 УДК 616.133-007.272-07-089 

6564. Надорак О. П. Предиктори виникнення та прогнозування перебігу 

післяопераційної фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-

логія" / Надорак Ольга Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця [та ін.]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(16 назв). — 130 пр. — [2015-4836 А] 

 УДК 616.12-005.4-089.168 

6565. Острась О. В. Пренатальна ехокардіографія як метод ранньої діагнос-

тики та прогнозування виникнення коарктації аорти у новонароджених : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагнос-

тика та промен. терапія" / Острась Олексій Віталійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа 

"Наук.-практ. мед. центр дит. кардіології та кардіохірургії М-ва охорони здоров'я 

України"]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. 

— [2015-4306 А] УДК 616.132-007-073.432.19-053.31 

6566. Плескач Г. В. Роль поліморфізму SNP83 гена фосфодіестерази 4D у 

генетичній схильності до розвитку інфаркту міокарда у постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
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03.00.01 "Радіобіологія" / Плескач Гліб Вадимович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини". — Київ, 2015. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 150 пр. — [2015-4491 А] 

 УДК 616.127-005.8-056.7:577.152.9]:57.043-046.55 

6567. Подольський О. В. Комплексна реабілітація хворих на есенціальну 

артеріальну гіпертензію з синдромом психоемоційного напруження із застосуванням 

магнітолазерної терапії та психофізичної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та 

курортологія" / Подольський Олександр Васильович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації та 

курортології МОЗ України"]. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-4414 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-06:616.891]-085.8 

6568. Руденко К. О. Удосконалення методів хірургічного лікування варикозної 

хвороби нижніх кінцівок з урахуванням порушень флебогемодинаміки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Руденко 

Катерина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. після-

диплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т заг. та невідклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева 

НАМН України"]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-4312 А] 

 УДК 616.147.3-007.64-089 

6569. Христофорова Г. М. Вплив препаратів метаболічної дії триметазидину 

та калієвої й магнієвої солей глюконової кислоти на функціональний стан серцево-

судинної системи у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною 

хворобою в похилому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Христофорова Ганна Михайлівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-

жеска", [Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова Нац. акад. мед. наук 

України"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (19 назв). — 

100 пр. — [2015-4508 А] 

 УДК 616.12-005.4-085:615.272 

6570. Цанько І. І. Медико-соціальне обґрунтування моделі удосконалення 

організації вторинної профілактики артеріальної гіпертензії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Цанько 

Іван Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Держ. наук. установа "Наук.-практ. центр профілакт. та клініч. 

медицини" Держ. упр. справами]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 

(32 назви). — 100 пр. — [2015-4754 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-084 

6571. Царалунга В. М. Залізодефіцитна анемія у хворих з хронічною серцевою 

недостатністю і ефективність її корекції за допомогою пероральної феротерапії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Царалунга Віра Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(7 назв). — 100 пр. — [2015-4628 А] 

 УДК 616.155.194:616.12-008.46]-036 

6572. Чнгрян Г. В. Гібернація міокарда при гострих формах ішемічної 

хвороби серця: клінічні ознаки, ультраструктурні прояви, діагностика та лікування : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-

логія" / Чнгрян Гаяне Вачиківна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-4076 А] 

 УДК 616.12-005.4-07-08 

6573. Шаєнко З. О. Клінічна ефективність та динаміка показників системного 

запалення і інсулінорезистентності у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий 

діабет 2 типу при поєднаному застосуванні метформіну і піоглітазону : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Шаєнко Златослава Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4319 А] 

 УДК 616.12-005.4+616.379-008.64]-085 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь кандидата 

6574. Венгер Я. І. Клініко-патогенетичні особливості, прогнозування та реабі-

літація при бронхіальній астмі у дітей з надмірною масою тіла : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Венгер 

Ярослава Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5134 А] 

 УДК 616.248-07-036.82-053.2 

6575. Кмита В. В. Вплив BCL1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного 

рецептора на клінічний перебіг та терапевтичну тактику у хворих на бронхіальну 

астму із ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Кмита Владислава Володимирівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5046 А] 

 УДК 616.248-06:613.25 

6576. Кравченко С. В. Підвищення ефективності сануючих операцій на серед-

ньому вусі за допомогою комбінованої мастоїдопластики : (експерим.-клініч. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 

"Оториноларингологія" / Кравченко Світлана Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН 

України". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. 

— [2015-4179 А] 

 УДК 616.284-089 

6577. Наумова О. О. Підвищення якості діагностики та прогнозування ефек-

тивності лікування хворих на сезонний алергичний риніт на основі використання 

молекулярної алергодіагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Наумова Ольга Олександрівна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Ко-

ломійченка НАМН України". — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4717 А] 

 УДК 616.211-002-022.8-07 

6578. Шадріна О. В. Захворюваність на саркоїдоз органів дихання в півден-

ному і північному регіонах України, клінічні форми та стадії, результати лікування : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пуль-

монологія" / Шадріна Ольга Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. 

наук України". — Київ, 2015. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-5356 А] 

 УДК 616.2-006.44-036-08(477) 

6579. Шиян С. П. Клініко-біохімічне обґрунтування антиоксидантної терапії у 

хворих на поліпозні риносинусити : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Шиян Сергій Петрович ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Ко-

ломійченка НАМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2015. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4757 А] 

 УДК 616.211-006.5-002-08:615.277 

6580. Шкарівський Ю. Л. Дисфункція дихальних м'язів у хворих із хронічним 

обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюкс-

ною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Шкарівський Юрій Леонідович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2015-3903 А] 

 УДК 616.24-007.272-06:616.329-002]-07-08 

6581. Ясінський Р. М. Комплексна терапія хворих на ко-інфекцію тубер-

кульоз/ВІЛ з урахуванням факторів ризику прогресування туберкульозу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / 

Ясінський Роман Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. 

ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", 

[Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—18 

(29 назв). — 100 пр. — [2015-4760 А] 

 УДК 616.24-002.5:616.98:578.828ВІЛ]-07-08 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної  

системи 

На ступінь доктора 

6582. Горобейко М. Б. Методологічні підходи до вибору терапевтичного 

лікування синдрому діабетичної стопи на основі стратифікаційних критеріїв ішемії 

нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет 2-го типу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Горобейко Максим 

Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. 

хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин. — Київ, 2015. — 42 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 32—37 (49 назв). — 100 пр. — [2015-4547 А] 

 УДК 616.379-008.64:617.58-005.4]-085 

6583. Горохівський В. Н. Патогенетичне обґрунтування оптимізації процесів 

ремоделювання в кістковій тканині щелеп та профілактика ускладнень при орто-

донтичному лікуванні дітей з флюорозом зубів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Горохівський Володимир 

Несторович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України". — 

Одеса, 2015. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (36 назв). — 100 пр. — [2015-

4663 А] УДК 616.314-089.23-084-053.2 
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6584. Левандовський Р. А. Ортопедична реабілітація хворих на складну ще-

лепно-лицеву патологію із застосуванням дентальних імплантатів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Левандов-

ський Роман Адамович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця, [ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Київ, 2015. — 39, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (80 назв). — 100 пр. — [2015-4701 А] 

 УДК 616.314-089.843-036.82 

6585. Перцева Н. О. Функція ендотелію та тромбоцитарний гемостаз у хворих 

цукровим діабетом 2 типу з різним рівнем компенсації та артеріальною гіпертен-

зією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендо-

кринологія" / Перцева Наталія Олегівна ; Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. 

патології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. мед. наук України", [ДЗ "Дніпропетров. 

мед. акад. МОЗ України"]. — Харків, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36 

(27 назв). — 150 пр. — [2015-4486 А] 

 УДК 616.379-008.64:616.12-008.331.1 

На ступінь кандидата 

6586. Безродна О. В. Особливості перебігу HCV-асоційованого цирозу печінки 

в залежності від його стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Безродна Олександра Вікторівна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 

ім. Л. В. Громашевського", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — 

Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2015-

5241 А] УДК 616.36-002-004:615.281.8 

6587. Богатиренко М. В. Клініко-лабораторне обґрунтування удосконаленої 

методики безпосереднього та проміжного протезування з акрилату холодного 

твердіння з розширеною гаммою кольорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Богатиренко Марина Вячеславів-

на ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 

стоматол. акад.", [Харків. нац. мед. ун-т]. — Полтава, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-4528 А] 

 УДК 616.314-089.843 

6588. Бурлака А. А. Хірургічне лікування колоректального раку із синхрон-

ним метастатичним ураженням печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Бурлака Антон Анатолійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2015. — 27 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—24 (32 назви). — 100 пр. — [2015-4536 А] 

 УДК 616.36-006.6-089 

6589. Вербицький І. В. Особливості перебігу та лікування синдрому "короткої 

кишки" у хворих похилого та старечого віку з гострими захворюваннями кишеч-

ника : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Вербицький Ігор Володимирович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (18 назв). — 120 пр. — [2015-3933 А] 

 УДК 616.34-002-089.873-053.9 

6590. Гаврищук А. В. Обґрунтування комплексної профілактики основних 

стоматологічних захворювань у робітників металургійної промисловості : автореф. 

дис. на здобуття вченого [тобто наук.] ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Гаврищук Анастасія Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т сто-
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матології Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — 

Одеса, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

4658 А] УДК 616.314-084:669-051 

6591. Геник Т. Р. Особливості структурно-функціональної перебудови крово-

носних судин легенів при гострій тонкокишковій непрохідності та її корекції в 

експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Геник Тетяна Русланівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України". — Тернопіль, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2015-4541 А] 

 УДК 616.341-007.272-08:[611.16.06:611.24 

6592. Глущенко С. В. Оптимізація діагностики та лікування неалкогольного 

стеатогепатиту у хворих на цукровий діабет 2 типу шляхом вивчення маркерів 

мітохондріальної дисфункції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Глущенко Світлана Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 300 пр. — [2015-

5140 А] УДК 616.36-002-06:616.379-008.64]-07-08 

6593. Довженко О. Д. Місце малоінвазивних технологій у хірургічному 

лікуванні гострої злукової кишкової непрохідності : (експерим.-клініч. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Довженко Олександр Дмитрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(19 назв). — 120 пр. — [2015-3941 А] 

 УДК 616.34-007.272-089 

6594. Дуднікова М. О. Клініко-лабораторне обґрунтування вибору методів 

корекції змін кольору твердих тканин зубів та оцінка їх ефективності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Дуднікова Марія Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 

2015. — 15 с. — Бібліогр.: с. 10—13 (24 назви). — 100 пр. — [2015-4792 А] 

 УДК 616.314-008.4-08 

6595. Забігайло Ю. Ю. Особливості ротавірусної інфекції, що перебігає з 

дисахаридазною недостатністю, у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Забігайло Юліана Юріївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. 

МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5383 А] 

 УДК 616.31-002:616.98]-053.2 

6596. Зуєв К. О. Вплив абдомінального ожиріння на гормонально-метаболічні 

показники у хворих на цукровий діабет 2-го типу з артеріальною гіпертензією : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендо-

кринологія" / Зуєв Костянтин Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. 

наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин. — 

Київ, 2015. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

4172 А] УДК 616.379-008.64+616.12-008.331.1]-008.6:613.25 

6597. Клименко М. В. Діагностичне та прогностичне значення цитокінової 

реактивності у виборі хірургічної тактики при гострому панкреатиті : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Клименко 

Михайло Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 

(26 назв). — 100 пр. — [2015-4298 А] 

 УДК 616.37-002-036-089 

6598. Климентьєв В. Г. Оптимізація хірургічного етапу дентальної імплантації 

при формуванні ложа у пацієнтів зі складними анатомо-топографічними умовами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Климентьєв Вадим Георгійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-4926 А] 

 УДК 616.314-089.843 

6599. Кондратюк Л. О. Кріоглобулінемічний синдром у хворих з хронічним 

гепатитом С і можливості його корекції : автореф. дис на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : спец. 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Кондратюк Людмила Олександ-

рівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. 

хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця МОЗ України]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-4337 А] 

 УДК 616.36-002.2-022.6-085.281.8 

6600. Корендович І. В. Функціональна диспепсія: клініка, морфологічна 

характеристика слизової оболонки шлунка, особливості лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / 

Корендович Ірина Володимирівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва 

охорони здоров'я України" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-4218 А] 

 УДК 616.33-008.6-08 

6601. Кочкіна Н. А. Клініко-лабораторне обґрунтування застосування вдоско-

налених зубних протезів у комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта : 

(клініко-лаб. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кочкіна Наталія Анатоліївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5052 А] 

 УДК 616.314-77-06:616.314.17-008.1 

6602. Криванич В. М. Обґрунтування та оцінка ефективності використання 

системи цирконієвих імплантатів : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Криванич 

Володимир Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2015. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2015-5308 А] 

 УДК 616.314-089.843 

6603. Лященко П. В. Використання інтраабдомінального сорбційно-транс-

мембранного діалізу в комплексному лікуванні хворих з розповсюдженим перито-

нітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Лященко Павло Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2015-4826 А] 

 УДК 616.381-002-089.819 
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6604. Мамедова Е. С. Можливості оптимізації лікування хронічного гепатиту 

С у ВІЛ-інфікованих хворих залежно від стадії захворювання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Ма-

медова Ельміра Сартипівна ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т", [ДВНЗ "Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця"]. — Івано-Франківськ, 

2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4828 А] 

 УДК 616.36-002-085:[616.98:578.828ВІЛ 

6605. Маметкулієв Б. Р. Оптимізація результатів реконструктивно-відновлю-

ваних операцій при обструктивних резекціях товстої кишки з урахуванням профілак-

тики гнійно-септичних ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Маметкулієв Балжан Ровшенович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2015. — 21 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3832 А] 

 УДК 616.345-089.85-084 

6606. Марченко О. А. Клініко-мікробіологічне обґрунтування диференційова-

них підходів до лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей 

шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Марченко Ольга Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5315 А] 

 УДК 616.311.2-002-036-085-053.5 

6607. Матвійчук Х. Б. Особливості комплексного лікування генералізованого 

пародонтиту з урахуванням адаптаційно-стресової реакції у хворих із ускладненою 

виразковою хворобою дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Матвійчук Христина 

Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. — Львів, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-5185 А] 

 УДК 616.314.17-008.1:616.342-002.44]-08 

6608. Меренцова О. О. Диференційований підхід до лікування синдрому под-

разненої кишки з урахуванням мікробіоценозу кишечника : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Меренцова 

Олена Олександрівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 

України" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). 

— 100 пр. — [2015-3966 А] 

 УДК 616.34-002-008.87-085 

6609. Микитенко А. О. Патогенетичне обґрунтування ефективності мульти-

пробіотикотерапії у хворих на хронічний генералізований пародонтит : (експерим.-

клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Микитенко Андрій Олегович ; Сум. держ. ун-т, [Вищ. 

держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." МОЗ України]. — Суми, 2015. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4269 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-085 

6610. Назарко Н. М. Фізична реабілітація осіб молодого віку з дисфункцією 

жовчного міхура та наявністю біліарного сладжу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 "Лікув. фізкультура та спорт. медицина" / 

Назарко Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. 
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мед. акад. МОЗ України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Дніпропетровськ, 

2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4716 А] 

 УДК 616.366-008.6:615.825]-053.81 

6611. Непокупна-Слободянюк Т. С. Комплексна терапія хворих на хронічний 

генералізований пародонтит із застосуванням короткочасної та довготривалої анти-

біотикотерапії азитроміцином : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Непокупна-Слободянюк Тетяна Сергіївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад.". — Полтава, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 

[2015-4408 А] 

 УДК 616.314.18-002.2-085.33 

6612. Ошмянська Н. Ю. Морфофункціональні особливості острівцевого 

апарату підшлункової залози в залежності від її фіброзної трансформації при 

хронічному панкреатиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Ошмянська Наталія Юріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН 

України"]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2015-5200 А] 

 УДК 616.37-002:616.379-036 

6613. Пинда М. Я. Особливості перебігу і профілактики карієсу зубів у дітей 

дошкільного віку за умов дефіциту фтору в питній воді : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Пинда Мар'яна 

Ярославівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України". — 

Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-

5204 А] УДК 616.314-002-036-084-053.4:[613.31:546.16-022.252 

6614. Погорецька Я. О. Патофізіологічні механізми уражень печінки за умов 

розвитку експериментальної бронхіальної астми та їх корекція тіотриазоліном : 

автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Погорецька Ярина Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4349 А] 

 УДК 616.36-092:616.248]-085 

6615. Рожко О. П. Профілактика карієсу зубів у дітей з дифузним нетоксичним 

зобом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Рожко Ольга Павлівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. 

акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2015. — 

18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5208 А] 

 УДК 616.314-002-084:616.441-002]-053.2 

6616. Хамед Акіл Алі Ібрахім Аббас. Фактори ризику і профілактика не-

спроможності товстокишкових анастомозів у хворих з обтураційною непрохідністю : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Хамед Акіл Алі Ібрахім Аббас ; Харків. нац. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 

2015. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2015-3882 А] 

 УДК 616.345-089.843-084 

6617. Хмизов Р. А. Вдосконалення етапів комплексного лікування хворих з 

кишковими стомами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Хмизов Руслан Андрійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3885 А] 

 УДК 616.34-007.253-085 

6618. Ципан С. Б. Особливості профілактики основних стоматологічних за-

хворювань у дітей із аутизмом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ципан Сергій Бориславович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Приват. 

ВНЗ "Київ. мед. ун-т УАНМ"]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-5234 А] 

 УДК 616.314-084:616.896]-053.2 

6619. Черних Н. С. Клініко-лабораторне обґрунтування конструкції замкових 

кріплень часткових знімних протезів з різним ступенем жорсткості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Черних 

Ніна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Укр. мед. стоматол. акад.", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Полтава, 2015. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2015-5278 А] 

 УДК 616.314-77 

6620. Шундрик Л. С. Особливості забезпечення оптимальної фіксації брекет-

техніки у пацієнтів із флюорозом зубів різного ступеня ураження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шундрик 

Лілія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16— 17 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-5279 А] 

 УДК 616.314.13-089.23-084 

6621. Якимець А. В. Клініко-морфологічне обґрунтування вибору методів 

реабілітації пацієнтів із адентією верхніх латеральних різців : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Якимець 

Анжеліка Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-4158 А] 

 УДК 616.314.3-007-089.23 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь доктора 

6622. Шідловський О. В. Оптимізація лікування хворих на вузловий зоб із 

використанням хірургічного методу, лазеріндукованої інтерстиціальної термотерапії 

та склеротерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Шідловський Олександр Вікторович ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України". — Тернопіль, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (42 назви). — 

100 пр. — [2015-4637 А] 

 УДК 616.441-006.5-089.819:615.832 

На ступінь кандидата 

6623. Доголіч О. І. Особливості формування коморбідності та гіпотиреозу у 

хворих на подагру: рання діагностика, вікові, гендерні та метаболічні аспекти, шляхи 
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оптимізації лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Доголіч Олександра Ігорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Буковин. держ. мед. ун-т]. 

— Івано-Франківськ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(24 назви). — 100 пр. — [2015-4671 А] 

 УДК 616.441-008.64-06:616-002.78]-07-08 

6624. Зябліцев Д. С. Генетично обумовлені порушення кальцій-фосфорного 

обміну у жінок із постменопаузним остеопорозом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Зябліцев Денис Сер-

гійович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, 

трансплантації ендокрин. органів і тканин. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5161 А] 

 УДК 616.43-098:618.173 

6625. Погадаєва Н. Л. Оптимізація діагностики та лікування дітей з вродже-

ною дисфункцією кори надниркових залоз, обумовленої дефіцитом 21-гідроксилази : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 

"Ендокринологія" / Погадаєва Наталія Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і 

тканин, [Нац. дит. спеціаліз. лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України]. — Київ, 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2015-

5206 А] УДК 616.453-008-07-08-053.2 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь доктора 

6626. Сизон О. О. Діагностика та лікування артропатичного псоріазу з ураху-

ванням сучасних даних з патогенезу та особливостей клінічного перебігу дерматозу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та 

венер. хвороби" / Сизон Орися Орестівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Київ, 

2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 (34 назви). — 100 пр. — [2015-4615 А] 

 УДК 616.517-07-08 

На ступінь кандидата 

6627. Волошинович М. С. Комплексна терапія псоріазу з урахуванням особ-

ливостей функції печінки та психо-соціальної адаптації хворих : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / 

Волошинович Мар'ян Стефанович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2015. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви). — 100 пр. — [2015-5018 А] 

 УДК 616.517-06:616.36-002]-08 

6628. Ревенко Ж. А. Клініко-патогенетичні особливості формування і перебігу 

демодекозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

16.00.11 "Паразитологія" / Ревенко Жанетта Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2015. — 24, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3857 А] 

 УДК 616.5-002.9-036 

6629. Рудник Т. І. Диференційована терапія хворих на кропив'янку в залеж-

ності від перебігу дерматозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
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наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Рудник Тетяна Ігорівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-4496 А] 

 УДК 616.514-036-08 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

6630. Молчанов Р. М. Вплив запального процесу на перебіг і прогноз поверх-

невого раку сечового міхура : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Молчанов Роберт 

Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України", [Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Київ, 2015. — 30 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 22—26 (40 назв). — 100 пр. — [2015-5069 А] 

 УДК 616.62-006-002-084-092.9 

6631. Савенков В. І. Обґрунтування, розробка та вибір методу малоінва-

зивного хірургічного лікування хворих на гідронефроз : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Савенков Володимир 

Ілліч ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2015. — 

34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (35 назв). — 100 пр. — [2015-5342 А] 

 УДК 616.613-007.63-089.819 

На ступінь кандидата 

6632. Кравченко А. М. Механізми розвитку ускладнень літотрипсії у хворих 

на сечокам'яну хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кравченко Артем Миколайович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — 

Харків, 2015. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-3820 А] 

 УДК 616.62-003.7-06:616.61-002.3 

6633. Нестерук С. О. Вікові закономірності ремоделювання структур сечового 

міхура при гострій затримці сечі в умовах пострезекційної легеневої гіпертензії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Нестерук Сергій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — 

Тернопіль, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5330 А] 

 УДК 616.62-008.22-053:616.12-008.331.1-089.168 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь кандидата 

6634. Забєлін І. М. Клініко-експериментальне обґрунтування відновлення 

дзьобоподібно-ключичної зв'язки при ушкодженнях акроміально-ключичного 

суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 

"Травматологія та ортопедія" / Забєлін Іван Миколайович ; Нац. акад. мед. наук 
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України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка, 

Нац. акад. мед. наук України", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Харків, 2015. — 19 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 12—15 (13 назв). — 120 пр. — [2015-5158 А] 

 УДК 616.717.2:616.723-001]-036.82 

6635. Качур В. В. Вивчення взаємозв'язку клініко-лабораторних проявів та 

структурно-функціональних змін у хворих на псоріатичний артрит : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Качур 

Вікторія Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр 

"Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — Київ, 2015. — 16 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5167 А] 

 УДК 616.72-002:616.517]-036 

6636. Краснопьоров С. М. Діагностика та хірургічне лікування свіжих ушкоджень 

зв'язкового апарату латерального відділу надп'ятково-гомілкового суглоба : (клініко-

експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Краснопьоров Сергій Миколайович ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів 

ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ 

України]. — Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 

120 пр. — [2015-5260 А] 

 УДК 616.757:616.728.4]-001-07-089 

6637. Муц В. Я. Дефіцит та недостатність вітаміну D у людей старших вікових 

груп, хворих на первинний системний остеопороз та остеоартроз колінних суглобів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травма-

тологія та ортопедія" / Муц Віктор Ярославович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. 

мед. наук України", [Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України]. — 

Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (27 назв). — 130 пр. — [2015-

5190 А] УДК 616.728.3-002-053.9:577.161.2-022.252 

6638. Нечипоренко Р. В. Ортопедичне лікування синовіту колінного суглоба у 

хворих на ревматоїдний артрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Нечипоренко Роман Воло-

димирович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. 

— [2015-5076 А] 

 УДК 616.728.3-002-089.23 

6639. Пастух В. В. Профілактика післятравматичного спайкового процесу 

навколо сухожиль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Пастух Василь Вікторович ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Си-

тенка Нац. акад. мед. наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 

України]. — Харків, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (10 назв). — 130 пр. — 

[2015-5202 А] 

 УДК 616.75-007.274-084 

6640. Тарасенко Т. М. Вивчення ефективності застосування протизапальних 

препаратів та їх впливу на мінеральну щільність кісткової тканини у хворих на 

гонартроз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 

"Ревматологія" / Тарасенко Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 
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установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" [та ін.]. — 

Київ, 2015. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2015-

3988 А] УДК 616.72-002-085.276 

6641. Чаплинський В. П. Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез діа-

фізарних переломів кісток гомілки : (теорет. обґрунтування і клініч. реалізація) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травма-

тологія та ортопедія" / Чаплинський Володимир Петрович ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 

Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика 

МОЗ України]. — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (14 назв). — 140 пр. — [2015-3889 А] 

 УДК 616.718.5/.6-001.5-089.84 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

6642. Глоба М. В. Клініко-патогенетичні особливості аневризматичного субарах-

ноїдального крововиливу, прогнозування та профілактика ішемічних ускладнень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. 

хвороби" / Глоба Марина Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. 

А. П. Ромоданова Нац. акад. мед. наук України"]. — Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—40 (42 назви). — 100 пр. — [2015-4165 А] 

 УДК 616.831-005.1-036.8 

6643. Мельник В. С. Перебіг ішемічного інсульту залежно від генетичного 

поліморфізму та змін системи гемостазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-

ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Мельник Володимир Степанович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2015. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 25—29 (38 назв). — 100 пр. — [2015-4711 А] 

 УДК 616.831-005.1-036:616.151.5-056.7 

На ступінь кандидата 

6644. Волошина Д. М. Стани залежності у хворих з психопатологічними 

наслідками черепно-мозкових травм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Волошина Діана Миколаївна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН 

України". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2015-4085 А] 

 УДК 616.831-02:616.714-001 

6645. Готін О. С. Диференційоване лікування травматичних внутрішньомозко-

вих крововиливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.05 "Нейрохірургія" / Готін Олександр Сергійович ; Нац. акад. мед. наук Ук-

раїни, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — Київ, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-5147 А] 

 УДК 616.831-005.1-08 

6646. Єлєйник М. В. Хірургічна корекція та профілактика порушень лікворо-

динаміки при лікуванні розривів артеріальних аневризм головного мозку : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / 

Єлєйник Максим Валерійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії 

ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5297 А] 

 УДК 616.831:616.13-007.64-007.43]-089-084 

6647. Залісна Ю. Д. Неврологічні, нейропсихологічні, нейровізуалізаційні ха-

рактеристики у хворих на гіпертензивну енцефалопатію : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Залісна Юліанна 

Дмитрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії 

та наркології НАМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика 

МОЗ України]. — Харків, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-4017 А] 

 УДК 616.83-002-008.331.1-073.756.8 

6648. Ковтун І. І. Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованого 

лікування больового радикулярного синдрому остеохондрозу попереково-крижового 

відділу хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.15 "Нерв. хвороби" / Ковтун Ірина Ігорівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології України", [ВДНЗУ "Укр. мед. стоматол. 

акад." МОЗ України]. — Харків, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-5395 А] 

 УДК 616.833.58-009.7-08 

6649. Недолуга В. О. Когнітивні порушення у хворих на ішемічний інсульт : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. 

хвороби" / Недолуга Вікторія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 17 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4596 А] 

 УДК 616.831-005.1-005.4 

6650. Плавський П. М. Невідкладна хірургія спінальних дифразій, ускладне-

них ліквореєю чи її загрозою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Плавський Павло Миколайович ; Нац. акад. 

мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН 

України". — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-5205 А] 

 УДК 616.832-089 

6651. Смоланка А. В. Клініко-діагностичні особливості та тактика лікування 

каверном головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Смоланка Андрій Володимирович ; Нац. акад. мед. 

наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", 

[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2015. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5215 А] 

 УДК 616.831-006.31-07-08 

6652. Смульська Н. О. Клінічні особливості, молекулярно-генетичні та інші 

фактори ризику розвитку і перебігу інсультів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Смульська Наталія 

Омелянівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 

— 150 пр. — [2015-4853 А] 

 УДК 616.831-005.4-036.1-053.2 
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6653. Сорока І. О. Морфофункціональні зміни кори головного мозку при 

хронічному ендотоксикозі : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Сорока Ірина Олександрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України". — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-4855 А] 

 УДК 616.831.1-099:612.823 

6654. Тлустова Т. В. Особливості діагностики та лікування туберкульозного 

менінгоенцефаліту у ВІЛ-інфікованих хворих : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Тлустова Тетяна Володи-

мирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. 

ун-т ім. М. Горького]. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-4747 А] 

 УДК 616.831.9-002.5:616.98:578.828ВІЛ]-07-08 

6655. Яковлєва Л. В. Клініко-патофізіологічні механізми моторних і когні-

тивних розладів у пацієнтів в відновному періоді мозкових інсультів, методи їх 

корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 

"Нерв. хвороби" / Яковлєва Людмила Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. закл "Луган. держ. мед. 

ун-т"]. — Київ, 2015. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 120 пр. — 

[2015-3912 А] 

 УДК 616.831-005.1-092-08 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Хворобливі  

психічні стани 

На ступінь кандидата 

6656. Аль-Анні Інас Гхассан Свідан. Генеалогічна і цитогенетична характе-

ристика депресій у дітей і підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Аль-Анні Інас Гхассан Свідан ; НАН 

України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. 

— [2015-4643 А] 

 УДК 616.89-008.454-053.2/.6:575.1 

6657. Артемчук К. А. Патоморфоз резистентної до терапії залежності від 

алкоголю в умовах тривалого лікування інгібіторами ацетальдегіддегідрогенази : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.17 

"Наркологія" / Артемчук Кирило Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". — Харків, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4441 А] 

 УДК 616.89-008.441.3-036-085 

6658. Вороніна О. В. Психічні та поведінкові розлади у студентів із тютюно-

палінням : (діагностика, клініка, лікування та психопрофілактика) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Вороніна 

Олександра Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. 

психіатрії та наркології. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (21 назва). 

— 100 пр. — [2015-5373 А] 

 УДК 616.89-008.441.3-07-08-057.875 
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6659. Завгородня Н. І. Клініка, діагностика та психотерапевтична корекція 

розладів адаптації у жінок, що народили недоношену дитину : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Завгородня 

Наталія Ігорівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — 

Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2015-

4556 А] УДК 616.895-085:618.39 

6660. Коваленко М. В. Феномен "перфекціонізму" в ґенезі формування дез-

адаптивних станів у студентів вищого навчального медичного закладу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / 

Коваленко Марія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Харків, 2015. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2015-3950 А] 

 УДК 616.89-008:17.036.203-057.875 

6661. Марункевич Я. Ю. Особливості лікування та реабілітації хворих на 

шизофренію з урахуванням соматичної патології : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Марункевич Ярослава 

Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та 

наркології. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 120 пр. — 

[2015-5328 А] УДК 616.895.8-08 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь доктора 

6662. Виговська О. В. Епштейн-Барр вірусна інфекція у дітей: патогенез, 

клінічні форми, діагностика, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Виговська Оксана Валентинівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (34 назви). — 100 пр. — [2015-4898 А] 

 УДК 616.98-036-07-08-053.2 

6663. Гойдик В. С. Особливості клініки, патогенезу та прогнозування перебігу 

окремих соматичних захворювань на пізніх стадіях ВІЛ-інфекції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Гойдик 

Віктор Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп."]. — Вінниця, 2015. — 44 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40. — 100 пр. — [2015-5142 А] 

 УДК 616.98:578.828ВІЛ]-07-092 

6664. Живиця Д. Г. Віл-інфекція: предиктори прогресування, підвищення 

ефективності високоактивної антиретровірусної терапії і віддалений прогноз за-

хворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 

"Інфекц. хвороби" / Живиця Дмитро Георгійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", 

[ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Тернопіль, 2015. — 

39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (50 назв). — 100 пр. — [2015-4383 А] 

 УДК 616.98:578.828ВІЛ]-036-085 

На ступінь кандидата 

6665. Баланюк І. В. Клініко-мікробіологічна оцінка порушень біоценозу товстої 

кишки при ВІЛ-інфекції/СНІДі та оптимізація лікування : автореф. дис на здобуття 



   

 
170 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Баланюк Ірина 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [ВДНЗ "Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ 

України"]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 

100 пр. — [2015-4322 А] 

 УДК 616.98:578.828ВІЛ]-06:616.345-008.87-08 

6666. Кондратюк В. В. Тропічна малярія в осіб з немалярійної зони: опти-

мізація діагностики та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Кондратюк Вадим Валентинович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4396 А] 

 УДК 616.936-07-08 

6667. Піньковська Л. Й. Поширеність, перебіг, діагностика та лікування ін-

фекцій, що передаються статевим шляхом, у жінок комерційного сексу в умовах 

портового міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Піньковська Ліліана Йосипівна ; Держ. установа 

"Ін-т дерматології та венерології НАМН України". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5085 А] 

 УДК 616.97-07-08-055.2 

6668. Прийменко Н. О. Оптимізація лікувально-профілактичних заходів при 

грипі у хворих із поліморфізмом генів Arg753Gln TLR-2, Leu412Phe TLR-3, 

Asp299Gly TLR-4 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Прийменко Наталія Олегівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашев-

ського Нац. акад. мед. наук України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 

стоматол. акад." МОЗ України]. — Київ, 2015. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4606 А] 

 УДК 616.921.5-08-084 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 

6669. Гомонай І. В. Хірургічне лікування звичного звиху плеча : (клініко-

експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Гомонай Ігор Васильович ; Держ. 

установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 

2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4546 А] 

 УДК 617.572-001.6-089 

6670. Панов В. М. Періопераційне знеболювання у хворих з критичною 

ішемією нижніх кінцівок : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 

Панов Вадим Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 

— Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-4485 А] 

 УДК 617.58-005.4-089.163 

6671. Пятковський В. М. Діагностика та лікування діабетичної остеоартро-

патії стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 
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"Травматологія та ортопедія" / Пятковський Володимир Михайлович ; Держ. уста-

нова "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2015. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4728 А] 

 УДК 617.586:616.379-008.64]-07-08 

6672. Рамі А. Ф. Аль-Масрі. Хірургічне лікування хворих з багатоуламковими 

діафізарними переломами кісток кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Рамі А. Ф. Аль-

Масрі ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук 

України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4730 А] 

 УДК 617.57/.58-001.5-089 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 

6673. Яворський О. В. Структурно-функціональна організація зорової системи 

на етапі одержання та первинної обробки візуальної інформації : автореф. дис. на 

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

кібернетика" / Яворський Олександр Васильович ; НАН України, Міжнар. наук.-

навч. центр інформ. технологій і систем, [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — 

Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (61 назва). — 100 пр. — [2015-

3910 А] УДК 617.7-008-053.6:004.5 

На ступінь кандидата 

6674. Задорожна А. І. Ефективність нового метода лікування хворих на 

первинну відкритокутову глаукому з урахуванням балансу імунологічного статусу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офталь-

мологія" / Задорожна Алла Іванівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. 

терапії ім. В. П. Філатова НАМН України", [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т" МОЗ 

України]. — Одеса, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-5384 А] УДК 617.7-007.681-08 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

6675. Макаренко М. В. Місце та роль фетоплацентарної системи у розвитку 

синдрому затримки росту плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Макаренко Михайло 

Васильович ; М-ва охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2015. 

— 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (35 назв). — 100 пр. — [2015-4268 А] 

 УДК 618.33:618.29 

На ступінь кандидата 

6676. Бібік О. О. Удосконалення медичного супроводу жінок з ризиком втрати 

вагітності на фоні дисплазії сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бібік Олена 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Київ, 2015. — 18 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2015-5129 А] 

 УДК 618.2-082 
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6677. Молчанова О. В. Роль розладів мікробіоценозу піхви в клінічному 

перебігу генітального ендометріозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Молчанова Олена 

Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (35 назв). — 100 пр. — [2015-4833 А] 

 УДК 618.14-002:618.15-008.8 

6678. Сампара С. Р. Патогенетичне обґрунтування застосування модулятора 

синтезу оксиду азоту для корекції ускладнень гестаційного антифосфоліпідного 

синдрому : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Сампара Софія Ростиславівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т", 

[Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — 

Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-4611 А] 

 УДК 618.3-092.9 

6679. Чехун С. В. Особливості міжпухлинної гетерогенності раку молочної 

залози : (експерим. та клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Чехун Святослав Васильович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку, [Ін-т експерим. патології, онкології і 

радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4510 А] 

 УДК 618.19-006.6-036 

6680. Чужик О. І. Оптимізація периопераційного ведення жінок репродуктив-

ного віку з ендометріоїдними кістами яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Чужик Олена 

Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4511 А] 

 УДК 618.11-006-089.163 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

6681. Бабаченко О. І. Наукові основи впливу структурного стану на надійність 

і довговічність суцільнокатаних залізничних коліс та бандажів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Бабаченко Олександр Іванович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та 

архітектури", [Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова НАН України]. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (49 назв). — 100 пр. 

— [2015-4202 А] 

 УДК 620.17:[629.4.027.4-4:621.771.29 

6682. Нарівський О. Е. Закономірності і механізми локальної корозії коро-

зійнотривких сталей і сплаву аустенітного класу для ємнісної та теплообмінної 



   

 
173 

апаратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.14 

"Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / Нарівський Олексій Едуардович ; НАН 

України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2015. 

— 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (38 назв). — 100 пр. — [2015-4475 А] 

 УДК 620.193:669.15 

На ступінь кандидата 

6683. Воробель В. І. Закономірності впливу складу живильної води аміачно-

гідразинного регулювання на корозійно-електрохімічні характеристики сталі 

08Х18Н10Т за підвищених температур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / 

Воробель Володимир Ігорович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — 

Львів, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

4450 А] УДК 620.193.4:669.15 

6684. Десятніченко О. В. Електромагнітно-акустичний товщиномір для конт-

ролю металовиробів з діелектричними покриттями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 

складу речовин" / Десятніченко Олексій Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (26 назв). — 

100 пр. — [2015-4292 А] 

 УДК 620.179.16 

6685. Коваль М. Н. Оцінювання властивості м'якості текстильних матеріалів 

розробленим інструментальним методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Коваль 

Мирослав Несторович ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4392 А] 

 УДК 620.22:677.017.8 

6686. Лисенко Н. В. Товарознавча оцінка шкір із гідрофобною обробкою для 

взуття спеціального призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Лисенко Наталія 

В'ячеславівна ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 21 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-4824 А] 

 УДК 620.22:675.14.017.6 

6687. Мірошниченко Ю. С. Електрохімічний газовий сенсор гальванічного 

типу для визначення сірководню у повітрі : автореф. дис на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Мірошниченко Юлія 

Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-4345 А] 

 УДК 62-55-79:544.6 

6688. Найвер І. Л. Товарознавча оцінка захисних покриттів для керамічної 

лицьової цегли : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Найвер Ірина Леонідівна ; 

Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4594 А] 

 УДК 620.2:667.637.25 

6689. Нго Мінь Хієу. Біогазові енергоустановки для умов В'єтнаму : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика 
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та пром. теплоенергетика" / Нго Мінь Хієу ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3969 А] 

 УДК 620.92:662.767.2](597) 

6690. Славков В. М. Розробка цифрового фотографічного методу теплового 

контролю металів при високих температурах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та ви-

значення складу речовин" / Славков Віктор Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). 

— 100 пр. — [2015-5099 А] 

 УДК 620.179.13:771.31 

6691. Татаркіна І. С. Підвищення експлуатаційних властивостей ресурсо-

визначальних деталей і технологічних характеристик матеріалу модифікуванням 

поверхні, включаючи наноструктурування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Татаркіна Ірина Сергіївна ; 

Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Харків. нац. автомоб.-

дорож. ун-т]. — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 120 пр. — [2015-5219 А] 

 УДК 620.198:620.3 

6692. Ткаченко С. М. Поверхневе зміцнення високовуглецевих матеріалів в 

умовах саморозповсюджуваного високотемпературного синтезу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Тка-

ченко Сергій Миколайович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, 

[Запоріз. держ. інж. акад.]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-4989 А] 

 УДК 620.22:667.637.2 

6693. Ткачьов О. А. Пасивні динамічні гасники коливань з додатковою меха-

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

[спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Ткачьов Олексій Анатолійович ; Одес. нац. 

політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23 ( 7 назв). — 100 пр. — 

[2015-4154 А] 

 УДК 62-752.2 

6694. Шелудько В. Є. Вплив лазерної обробки на структуру та властивості 

композиційних товстих плівок на основі Ni3B, BaB6-LaB6 та SnO2-Sb : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Шелудько Володимир Євгенійович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства 

ім. І. М. Францевича. — Київ, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 21—23 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-4156 А] 

 УДК 620.168:621.9.048.7]:538.911 

6695. Шунькіна О. В. Формування та оцінювання споживних властивостей во-

допровідних труб, виготовлених із модифікованих полімерних матеріалів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.08 "Товарознавство 

непродовол. товарів" / Шунькіна Олена Валеріївна ; Укоопспілка, Львів. комерц. 

акад. — Львів, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 100 пр. 

— [2015-4758 А] 

 УДК 620.19 
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621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

621.0 Теорія машинобудування (машинознавство).  

Ядерна техніка 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Атомна енергетика  

та атомна промисловість. Атомне машинобудування 

На ступінь кандидата 

6696. Гонтарь Р. Л. Технологічні основи автоматизованого керування власти-

востями ядерного палива АЕС з ВВЕР-1000 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Гонтарь Роман 

Леонідович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4048 А] 

 УДК 621.039.516.4 

621.22 Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 

6697. Атаманов Ю. Л. Підвищення експлуатаційних характеристик пневмоаг-

регатів ударної дії шляхом вибору їх раціональної структури і параметрів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та 

гідропневмоагрегати" / Атаманов Юрій Леонідович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-5122 А] УДК 621.22:621.5 

6698. Галецький О. С. Енергоефективний гідравлічний позиційний привод на 

основі пневмогідравлічного дозатора з програмним керуванням : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / 

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

Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19— 21 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5248 А] 

 УДК 621.226 

6699. Жеглова В. М. Підвищення технічного рівня сучасних аксіально-порш-

невих гідромашин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Жеглова Вікторія Михайлівна ; Одес. нац. полі-

техн. ун-т. — Одеса, 2015. — 21 c., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-4092 А] 

 УДК 621.225.7 

6700. Чуйко В. П. Поліпшення експлуатаційних характеристик об'ємних гідро-

двигунів поступального руху в складі гідроагрегатів шляхом компенсації впливу 

нерівномірної подачі насоса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Чуйко Всеволод 

Петрович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-3896 А] УДК 621.225 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь кандидата 

6701. Шрамко Ю. Ю. Системи оптимального релейного керування машиною 

подвійного живлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Шрамко Юрій Юрійович ; 

Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. 

— Кременчук (Полтав. обл.), 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-4638 А] 

 УДК 621.3:681.52 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання,  

розподіл та регулювання електричної енергії. Електричні  

машини та прилади. Електричні вимірювання. Технічне  

застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

6702. Кузнєцов М. П. Імовірнісні характеристики потужності вітроелектрич-

них станцій у складі електроенергетичної системи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / 

Кузнєцов Микола Петрович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. — Київ, 

2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—35 (28 назв). — 100 пр. — [2015-4138 А] 

 УДК 621.311.245.016.2 

На ступінь кандидата 

6703. Абдулкарім А. Х. Г. Синтез та аналіз несиметричних обмоток машин 

змінного струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Аль-хасун Хуссейн Гені Абдулкарім ; 

Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 

(6 назв). — 100 пр. — [2015-3762 А] 

 УДК 621.313.3.045 

6704. Авдєєва О. А. Трифазні трансформатори для встановлення в обмежені 

об'єми об'єктів підводної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Авдєєва Олена Андріївна ; 

Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — 

Одеса, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — 

[2015-4201 А] УДК 621.314.21:629.58 

6705. Веремійчук Ю. А. Комплексне оцінювання ефективності управління ре-

жимами електроспоживання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / Веремійчук Юрій Андрійович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2015-4247 А] 

 УДК 621.311 

6706. Гуторова М. С. Діагностування асинхронних двигунів на основі аналізу 

електромагнітних характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Гуторова Марина Сергіївна ; 

НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5378 А] 

 УДК 621.313.333 

6707. Добушовська І. А. Резонансні режими в електричних колах з електроме-

ханічними перетворювачами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Добушовська Ірина Андріївна ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-5030 А] УДК 621.314.26 
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6708. Килимчук А. В. Компенсація взаємовпливу неоднорідних електричних 

мереж з використанням лінійних регуляторів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Ки-

лимчук Антон Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2015. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-4685 А] 

 УДК 621.311.16 

6709. Криницький О. С. Одержання, структура та термоелектричні власти-

вості напівпровідникових матеріалів на основі систем Pb-Sb-Te, Pb-Bi-Te : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-

знавство" / Криницький Олександр Степанович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Луцьк, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (29 назв). — 100 пр. — [2015-5055 А] 

 УДК 621.315.59:620.22 

6710. Лисенко В. А. Регулювання котушки Петерсена на основі статистичних 

частотних характеристик напруги нульової послідовності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / 

Лисенко Віктор Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Красноар-

мійськ (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2015-4704 А] 

 УДК 621.316 

6711. Насипана О. П. Моделювання і проектний синтез енергоефективних 

трансформаторів з циліндричними шаровими обмотками : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / 

Насипана Олена Петрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4226 А] 

 УДК 621.314 

6712. Рухлова Н. Ю. Підвищення енергоефективності роботи головного водо-

відливу вугільної шахти в режимі споживача-регулятора : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Рухлова Наталія Юріївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5210 А] 

 УДК 621.316.7:622.53 

6713. Сабат М. Б. Модель трифазних трансформаторів для дослідження дії 

внутрішніх перенапруг мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Сабат Мирослав Богдано-

вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — [2015-5096 А] УДК 621.314.2.013.6 

6714. Точений В. А. Моделі і методи розрахунку техніко-економічних харак-

теристик вітрових електростанцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / Точений 

Вадим Анатолійович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. — Київ, 2015. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4196 А] 

 УДК 621.311.246:621.548 

6715. Цивінський С. С. Удосконалення конструкцій демпферних систем 

роторів потужних синхронних генераторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Цивінський Сергій 

Станіславович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-4318 А] УДК 621.313.322 
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6716. Черкашина Г. І. Підвищення енергоефективності системи електропоста-

чання за рахунок управління електричним навантаженням у побутовому секторі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. 

станції, мережі і системи" / Черкашина Галина Ігорівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2015-5116 А] УДК 621.311 

621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь кандидата 

6717. Тульська А. Г. Деполяризація анодного процеса SO2 в електрохімічному 

синтезі водню : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Тульська Альона Геннадіївна ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-4865 А] УДК 621.35 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 

На ступінь доктора 

6718. Яримбаш Д. С. Системи живлення та режими потужних технологічних 

комплексів електропечей опору прямого нагріву : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Яримбаш Дмитро Сергійович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, 

[Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2015. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). — 100 пр. — [2015-4239 А] 

 УДК 621.365.32 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  

коливань, імпульсів 

На ступінь кандидата 

6719. Аксьонов Є. О. Статистична оптимізація кореляційно-екстремальної об-

робки спекл-інтерференційних зображень в радіооптичних системах контролю 

мікропереміщень об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Аксьонов Євген Олександрович ; 

Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2015-5002 А] 

 УДК 621.375.8 

6720. Іванюк Н. О. Реставрація образів методом умовної деконволюції в 

базисі перетворення Адамара : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Іванюк Наталія Олександрів-

на ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5039 А] 

 УДК 621.372 

6721. Кочетков О. В. Багатофазні імпульсні перетворювачі постійної напруги 

понижуючого типу при граничному режимі функціонування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та 

засоби телекомунікацій" / Кочетков Олександр Вячеславович ; Одес. нац. акад. зв'яз-

ку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5259 А] УДК 621.372.63 
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6722. Шматко О. О. Методи просторово-часової обробки спекл-інтерферен-

ційних сигналів та зображень для оцінок параметрів статистично нерівних по-

верхонь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 

"Радіотехн. та телевіз. системи" / Шматко Олександр Олександрович ; Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5119 А] 

 УДК 621.375.826:621.391 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

6723. Зубков Д. П. Вимірювання фотометричних характеристик світлодіодів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.07 "Світло-

техніка та джерела світла" / Зубков Дмитро Петрович ; Харків. нац. ун-т міського 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-4388 А] 

 УДК 621.385.2.032.26:535.24 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь кандидата 

6724. Голевич О. Б. Ансамблі широкосмугових хаотичних телекомунікацій-

них сигналів із пониженням рівня системних завад : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телеко-

мунікацій" / Голевич Олег Богданович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, 

[Хмельниц. нац. ун-т]. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). 

— 100 пр. — [2015-5291 А] 

 УДК 621.391 

6725. Грищенко І. В. Методи підвищення структурної живучості телекому-

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

05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Грищенко Інна Володимирівна ; Укр. 

держ. ун-т залізн. трансп., [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Харків, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4784 А] 

 УДК 621.391 

6726. Єлізаренко А. О. Методи забезпечення необхідної надійності каналів 

рухомого технологічного радіозв'язку в умовах впливу інфраструктури залізниць : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 

"Телекомунікац. системи та мережі" / Єлізаренко Андрій Олександрович ; Укр. держ. 

ун-т залізн. трансп. — Харків, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 

120 пр. — [2015-5032 А] 

 УДК 621.391.8:656.2.07 

6727. Жебка В. В. Методика підвищення якості функціонування системи 

передачі інформації в інфокомунікаційній мережі на основі методів векторного 

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

"Інформ. технології" / Жебка Вікторія Вікторівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — 

Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2015-

3793 А] УДК 621.391.8 
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6728. Куля Ю. Е. Методи збільшення часу життя автономної безпроводової 

сенсорної мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Куля Юлія Едуар-

дівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (26 назв). — 100 пр. — [2015-4140 А] УДК 621.391.05 

6729. Соловська І. М. Тензорні методи моделювання трафіку в телекомуніка-

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

05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Соловська Ірина Миколаївна ; Одес. 

нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2015. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (29 назв). — 100 пр. — [2015-3868 А] 

 УДК 621.391:004.724 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

6730. Іконніков С. М. Розвиток методів забезпечення електромагнітної суміс-

ності між радіоелектронними засобами служб радіозв'язку : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / 

Іконніков Сергій Миколайович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4918 А] 

 УДК 621.396.7 

6731. Савочкін Д. О. Розвиток методів просторової локалізації об'єктів на базі 

технології радіочастотної ідентифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Савочкін Дмитро 

Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (30 назв). — 100 пр. — [2015-

4734 А] УДК 621.396.96 

621.397 Телевізійна техніка. Техніка отримання, запису,  

передавання та приймання зображень. Відеотехніка  

та відеомережі 

На ступінь кандидата 

6732. Пилявський В. В. Розвиток колориметричних методів оцінювання якості 

зображень в цифрових телевізійних трактах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Пилявський 

Володимир Васильович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 115 пр. — [2015-5084 А] 

 УДК 621.397 

6733. Солодка В. І. Розвиток полігонально-сіткових методів оброблення 

об'єктів в телевізійних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Солодка Валентина Іванівна ; 

Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2015-5100 А] УДК 621.397 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

6734. Гончарова Н. О. Удосконалення малоемісійної камери згоряння газо-

турбінного двигуна, що працює на продуктах плазмохімічної переробки вугілля : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та 

енерг. установки" / Гончарова Наталія Олександрівна ; Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-4012 А] 

 УДК 621.45.034 

6735. Слободянюк Д. І. Вдосконалення методів ідентифікації технічного стану 

поршневих кілець суднового малообертового дизеля : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / 

Слободянюк Дмитро Іванович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2015-4113 А] 

 УДК 621.431.7:629.5 

6736. Темченко С. О. Обернена аеродинамічна задача для оптимального 

проектування кільцевих дифузорних каналів турбомашин : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / 

Темченко Сергій Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5347 А] 

 УДК 621.45.032 

621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  

транспортування рідин і газів 

На ступінь кандидата 

6737. Беда О. І. Динамічні характеристики ротора відцентрового насоса з 

урахуванням особливостей гідродинамічних процесів в шпаринних ущільненнях 

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

05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Беда Олександр Іванович ; Сум. держ. ун-т. 

— Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-4161 А] 

 УДК 621.671-13 

6738. Стасюк Р. Б. Удосконалення методів діагностування витоків з газових 

мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.13 

"Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Стасюк Роман Богданович ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2015. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 110 пр. — [2015-4743 А] 

 УДК 621.64.07:620.165.2 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

6739. Луценко В. А. Наукові основи вдосконалення термомеханічної обробки 

катанки для сталевого дроту малого діаметру : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.16.01 "Металознавство та терміч. оброб. 

металів" / Луценко Владислав Анатолійович ; Запоріз. нац. техн. ун-т, [Ін-т чор. 

металургії ім. З. І. Некрасова НАН України]. — Запоріжжя, 2015. — 45 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—42 (78 назв). — 100 пр. — [2015-5312 А] 

 УДК 621.785:621.771.25 

На ступінь кандидата 

6740. Алтухов О. В. Удосконалення технології отримання заготовок з ультра-

дрібнозернистою структурою методами інтенсивної пластичної деформації : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та 

машини оброб. тиском" / Алтухов Олександр Валерійович ; Донбас. держ. машино-

будів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 120 пр. — [2015-4041 А] УДК 621.7.04 

6741. Двірна О. З. Технологічне забезпечення якості поверхневого шару замко-

вих пазів у дисках ГТД зі сталі ЭП517-Ш : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Двірна Ольга Зеніківна ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмі-

рала Макарова]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-5151 А] 

 УДК 621.78.015-112.88 

6742. Євтушенко Н. С. Теоретичні та технологічні основи створення та 

застосування екологічно чистих холоднотвердіючих сумішей для ливарних форм та 

стрижнів на олігофурфурилоксисилаксанових зв'язуючих : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Євтушенко Наталія 

Сергіївна ; Нац. металург. акад. України, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). — 100 пр. 

— [2015-3791 А] 

 УДК 621.742 

6743. Жаріков С. В. Удосконалення самозахисного порошкового дроту для 

наплавлення штампів шляхом введення екзотермічної суміші в наповнювач : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання 

та спорідн. процеси і технології" / Жаріков Сергій Володимирович ; Донбас. держ. 

машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2015-5157 А] 

 УДК 621.791.92 

6744. Кустов В. В. Підвищення якості поверхонь деталей формуванням компо-

зиційних покриттів комплексним методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Кустов Віктор Воло-

димирович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Івано-Франків. нац. техн. ун-

т нафти і газу]. — Тернопіль, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2015-4574 А] 

 УДК 621.793.7 

6745. Попівненко Л. В. Удосконалення технології виготовлення пористих 

антифрикційних виробів шляхом пресування порошкових сумішей, що містять 

органічний пороутворювач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Попівненко Леонід 

Володимирович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 

2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 (39 назв). — 120 пр. — [2015-4033 А] 

 УДК 621.762 

6746. Рассохін Д. О. Підвищення якості локальномікролегованого металу при 

литті шлаковозних чаш : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Рассохін Дмитро Олександрович ; Нац. металург. 

акад. України, [ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 

21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 110 пр. — [2015-4969 А] 

 УДК 621.746 

6747. Садова О. Л. Особливості формування самоорганізованих структур в по-

верхневих шарах трибовиробів на основі епоксикомпозитів : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Садова Оксана Леонідівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2015. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—22 (19 назв). — 110 пр. — [2015-4735 А] 

 УДК 621.763:667.637.22 

6748. Сергієнко О. С. Обґрунтування раціональної технології лиття титанових 

виробів для наступного гарячого ізостатичного пресування з мінімізацією дефектів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / 

Сергієнко Ольга Сергіївна ; Нац. металург. акад. України, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. 

— Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

110 пр. — [2015-4975 А] 

 УДК 621.747.58 

6749. Сиренко Т. О. Удосконалення зварювальної технології ремонту по-

шкоджених елементів паропроводів теплових електростанцій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. 

процеси і технології" / Сиренко Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Миколаїв, 2015. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2015-5098 А] 

 УДК 621.791.052:621.186.3 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання 

На ступінь доктора 

6750. Ромасевич Ю. О. Динамічна оптимізація режимів руху механізмів 

вантажопідйомних машин як мехатронних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Ромасевич Юрій 

Олександрович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України]. — Одеса, 2015. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—37 (53 назви). — 

100 пр. — [2015-3979 А] УДК 621.87 

На ступінь кандидата 

6751. Гринько П. А. Обґрунтування конструктивних параметрів барабанів 

стрічкових конвеєрів, забезпечуючих підвищення довговічності стрічки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. 

машини" / Гринько Павло Анатолійович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Держ. ВНЗ 

"Приазов. держ. техн. ун-т]. — Одеса, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-3787 А] 

 УДК 621.867.2 

6752. Клендій В. М. Обґрунтування параметрів гнучких гвинтових конвеєрів з 

шарнірно-секційним робочим органом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Клендій Володимир 

Миколайович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5169 А] 

 УДК 621.867.4 

6753. Лінгур В. М. Обґрунтування конструктивних параметрів пружинно-

кулькових буферних пристроїв мостових кранів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Лінгур Валерій 

Миколайович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4100 А] 

 УДК 621.873 
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6754. Серілко Д. Л. Обґрунтування конструкцій і параметрів забірних прист-

роїв вертикальних гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Серілко Дмитро Лео-

нідович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-4614 А] 

 УДК 621.867.4 

6755. Спільник М. А. Підвищення ефективності скрепера оснащенням ковша 

напівкруглим днищем та задньою стінкою маятникового типу : автореф. дис. на 

здобуття наук ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і 

лісотехн. робіт" / Спільник Михайло Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. 

акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4856 А] 

 УДК 621.878.6 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь кандидата 

6756. Брижан Т. М. Забезпечення точності лезової та абразивної обробки 

отворів у деталях гідравлічної апаратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Брижан Тетяна Михай-

лівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Одеса, 2015. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2015-

3929 А] УДК 621.92.01 

6757. Веремей Г. О. Підвищення ефективності процесу відновлення сідел кла-

панів в авторемонтному виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / 

Веремей Геннадій Олександрович ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4653 А] 

 УДК 621.9.02 

6758. Єрьомін П. М. Підвищення ефективності обробки отворів у деталях із 

чавунів комбінованим протягуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Єрьомін 

Павло Миколайович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5156 А] 

 УДК 621.919 

6759. Колеснік В. М. Підвищення ефективності і точності процесу хонінгу-

вання глухих отворів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Колеснік Василь Михайлович ; Одес. нац. 

політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-4462 А] 

 УДК 621.923.5-47 

6760. Крупа В. В. Металорізальні інструменти з асиметричним розміщенням 

лез для оброблення глибоких отворів циліндрів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інстру-

менти" / Крупа Володимир Васильович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. 

— Тернопіль, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(18 назв). — 120 пр. — [2015-3822 А] 

 УДК 621.9.02-233.18 
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6761. Музичка Д. Г. Підвищення ефективності шліфування твердих сплавів 

спрямованим обмеженням формозміни різальної поверхні шліфувальних кругів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси 

мех. оброб., верстати та інструменти" / Музичка Діана Геннадіївна ; Чернігів. нац. 

технол. ун-т, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Чернігів, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2015-5073 А] 

 УДК 621.923 

6762. Перфілов І. В. Вібраційна обробка деталей мікрофрезеруванням та 

обладнання для її реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Перфілов Іван 

Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4598 А] 

 УДК 621.914.02 

6763. Хорольська М. С. Підвищення працездатності формуючого елемента 

різального гідроабразивного струменя зносостійкими покриттями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 

верстати та інструменти" / Хорольська Маріанна Сергіївна ; Кіровоград. нац. техн. 

ун-т, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Кіровоград, 2015. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5233 А] 

 УДК 621.9.044 

6764. Чамата С. М. Технологічне забезпечення шліфування оправок станів 

холодної прокатки труб : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Чамата Сергій Миколайович ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-4871 А] 

 УДК 621.924:621.774.3 

6765. Четвержук Т. І. Підвищення ефективності діагностики стикових з'єднань 

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

05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Четвержук Тарас Іва-

нович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Луц. нац. техн. ун-т]. — 

Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 120 пр. — 

[2015-3892 А] УДК 621.941.21/.28 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування.  

Розвідка родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

6766. Сахно І. Г. Наукові основи управління станом гірських порід неви-

буховими руйнуючими сумішами при підземній розробці родовищ : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ 

корис. копалин" / Сахно Іван Георгійович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Держ. ВНЗ 

"Донец. нац. техн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 

(45 назв). — 100 пр. — [2015-5097 А] УДК 622.272:622.831 

На ступінь кандидата 

6767. Агаєв Р. А. Обґрунтування параметрів пневмодинамічного способу ін-

тенсифікації притоку метану в поверхневу дегазаційну свердловину : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. 

механіка" / Агаєв Руслан Агагулуєвич ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки 

ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3921 А] 

 УДК 622.279:622.324.5 

6768. Заєв В. В. Обґрунтування технологічних параметрів тепловідвідних 

свердловин при підземній газифікації вугільних пластів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ корис. 

копалин" / Заєв Віктор Вікторович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Донбас. держ. 

техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). 

— 100 пр. — [2015-3798 А] 

 УДК 622.278:622.22 

6769. Сторчак Г. Г. Обґрунтування параметрів способу забезпечення стійкості 

магістральних виробок в умовах вугільних шахт Західного Донбасу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / 

Сторчак Гліб Геннадійович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2015-3869 А] 

 УДК 622.281.5.016(477.6) 

6770. Шепель Т. В. Обґрунтування параметрів ковшів землечерпакових сна-

рядів для глибоководного видобутку органо-мінеральних осадів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Шепель 

Тарас Вілійович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Техн. ун-т "Фрайбер. гірн. акад." м. 

Фрайберг, ФРН]. — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 120 пр. — [2015-4636 А] 

 УДК 622.271.5 

622.3 Добування окремих корисних копалин, руд, порід 

622.32 Добування рідких і газоподібних корисних копалин 

На ступінь кандидата 

6771. Ганушевич К. А. Обґрунтування технологічних параметрів отримання 

газогідратів з метану вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ корис. копалин" / Ганушевич 

Костянтин Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 

18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 120 пр. — [2015-5138 А] 

 УДК 622.324 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  

та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь кандидата 

6772. Григорський С. Я. Удосконалення технології експлуатації нафтопро-

водів з урахуванням нештатних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Григор-

ський Станіслав Ярославович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-4904 А] 

 УДК 622.692.4:622.87 
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622.7 Обробка, збагачення мінеральної сировини 

На ступінь кандидата 

6773. Олійник М. О. Направлене селективне руйнування мінеральних комп-
лексів та змінення їх магнітних властивостей при збагаченні гематит-ільменітових 
руд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.08 
"Збагачення корис. копалин" / Олійник Максим Олегович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. 
нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(27 назв). — 100 пр. — [2015-4719 А] 

 УДК 622.73+622.778]:553.494-032.41 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь доктора 

6774. Чеберячко С. І. Розвиток теорії та практичне удосконалення методів і 
засобів індивідуального протипилового захисту працівників гірничих підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона 
праці" / Чеберячко Сергій Іванович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпро-
петровськ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (49 назв). — 100 пр. — 
[2015-3890 А] УДК 622.867:614.89 

На ступінь кандидата 

6775. Заболотна Ю. О. Закономірності формування опорного тиску навколо 
системи "лава — магістральна виробка" шахт Західного Донбасу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.01 "Маркшейдерія" / Заболотна 
Юлія Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2015-3796 А] 

 УДК 622.831 
6776. Попович І. М. Обґрунтування параметрів способу забезпечення стій-

кості підготовчих виробок, що використовуються повторно в умовах глибоких ву-
гільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / Попович Ігор Миколайович ; Держ. ВНЗ 
"Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 105 пр. — [2015-4724 А] 

 УДК 622.833:622.25/.26 
6777. Худик М. В. Підвищення ефективності уловлення залізорудного пилу в 

аспіраційних укриттях з використанням волоконного фільтру : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Худик 
Микола Валентинович ; Держ. служба України з питань праці НАН України, Держ. 
установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці", [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац ун-т"]. 
— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-4431 А] 

 УДК 622.807.1 

624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 

6778. Василенко В. Б. Напружено-деформований стан перфорованих прогонів 

Z-подібного профілю в умовах косого згину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Василенко 

Вадим Борисович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4895 А] 

 УДК 624.014.042 

6779. Кульчицький А. М. Розрахунок тонкостінних оболонок димових труб з 

локальними геометричними відхиленнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Кульчиць-

кий Артем Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Донбас. нац. акад. 

буд-ва і архітектури]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(7 назв). — 100 пр. — [2015-3823 А] 

 УДК 624.014:697.8 

6780. Литвиняк О. Я. Міцність і деформативність збірно-монолітних залізо-

бетонних плит перекриття з використанням пінобетону : автореф. дис на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 

споруди" / Литвиняк Оксана Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. 

— [2015-4341 А] 

 УДК 624.012.4 

6781. Пенцак А. Я. Несуча здатність залізобетонних балок, армованих з'єдна-

ною арматурою, при малоциклових навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Пенцак Андрій Ярославович ; М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва 

України, Держ. підприємство "Держ. НДІ буд. конструкцій", [Дніпропетров. нац. ун-т 

залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Київ, 2015. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (16 назв). — 120 пр. — [2015-4722 А] 

 УДК 624.012.45 

6782. Петрова О. О. Напружено-деформований стан і раціоналізація пара-

метрів тришарових панелей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Петрова Олена 

Олександрівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. ун-т міського 

госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—

22. — 100 пр. — [2015-5336 А] 

 УДК 624.042:691-024.27 

6783. Поляновська О. Є. Зчеплення з бетоном арматури серпоподібного про-

філю та удосконалення розрахунку її анкерування в згинальних залізобетонних 

елементах : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 

"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Поляновська Олена Євгенівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-4846 А] 

 УДК 624.012.45 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи.  

Проходка тунелів 

На ступінь кандидата 

6784. Деревягіна Н. І. Обґрунтування параметрів гідрогеомеханічної стійкості 

льосових масивів з урахуванням їх генезису і енергетичних характеристик : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. 



   

 
189 

механіка" / Деревягіна Наталія Іванівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпро-

петровськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 120 пр. — [2015-

4666 А] УДК 624.12 

6785. Хавкін К. О. Зсувна небезпека та напружено-деформований стан проти-

зсувних споруд в сейсмонебезпечних регіонах України : (на прикладі Буковини) : 

автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і 

фундаменти" / Хавкін Климентій Олександрович ; М-во регіон. розвитку, буд-ва та 

житл.-комун. госп-ва, Держ. підприємство "Держ. НДІ буд. конструкцій". — Київ, 

2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4868 А] 

 УДК 624.131.52(477.8) 

624.21/.8 Конструювання (спорудження) мостів.  

Мостові конструкції 

На ступінь кандидата 

6786. Ковальчик Я. І. Міцність, тріщиностійкість та деформативність попе-

редньо напружених балкових залізобетонних прогонових будов мостів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 

будівлі та споруди" / Ковальчик Ярослав Ігорович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. трансп. 

ун-т]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). 

— 120 пр. — [2015-4691 А] 

 УДК 624.27.012.45.072.2 

6787. Мальгін М. Г. Моделювання витривалості зварних вузлів мостів за 

локальними напруженнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Мальгін Михайло Геннадійович ; Нац. 

трансп. ун-т, [Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України]. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2015-4948 А] 

 УДК 624.21.09 

6788. Яцко Ф. В. Моделювання і прогнозування довговічності залізобетонних 

елементів транспортних споруд на автомобільних дорогах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Яцко Федір Воло-

димирович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-4520 А] 

 УДК 624.21.09.012.3 

625 Цивільне будівництво сухопутних  

транспортних шляхів 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь кандидата 

6789. Клименко А. В. Підвищення ресурсів роботи залізничних колій неза-

гального користування за рахунок вдосконалення утримання рейкових стиків : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / 

Клименко Андрій Володимирович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Укр. держ. ун-т 

залізн. трансп.]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-4297 А] 

 УДК 625.143.3.03 
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625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

6790. Башкевич І. В. Модель залишкового розмиву в зоні впливу мостових 

переходів на автомобільних дорогах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Башкевич Ірина 

Василівна ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-4884 А] 

 УДК 625.711.812:627.152.15]:624.21 

6791. Тимченко О. М. Обґрунтування принципів призначення захисних за-

ходів 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 ; Нац. авіац. ун-т, [Харків. нац. автомоб.-

дорож. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-5221 А] 

 УДК 625.711.812-049.65 

6792. Хамад Р. А. Оцінка стійкості асфальто- і асфальтополімербетонів до 

рідких агресивних середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Хамад Рамі Арефофич ; Харків. 

нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Харків, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4992 А] 

 УДК 625.85:665.775 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь доктора 

6793. Карагяур А. С. Теоретичне обґрунтування та розробка компактних уста-

новок для підготовки питної води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Карагяур Андрій Степанович ; 

Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2015. — 41 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 31—38. — Примірник деф.: відсутні с. 39—40. — 100 пр. — [2015-

4681 А] УДК 628.16.033 

На ступінь кандидата 

6794. Колесник І. О. Забезпечення параметрів мікроклімату при аварійно-де-

фіцитних ситуаціях в системах теплопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Колесник Інна Олек-

сандрівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпро-

петровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-4928 А] 

 УДК 628.8:697.34 

6795. Кузнєцов С. І. Комплексне очищення газових викидів теплоенергетич-

них підприємств від пилу, двоокису сульфуру і монооксиду карбону : автореф. [дис.] 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Кузнєцов 

Сергій Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Херсон. нац. техн. 

ун-т]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (29 назв). — 100 пр. — 

[2015-4816 А] 

 УДК 628.51-784.2 
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629 Машинобудування транспортних засобів. Транспортне 

машинобудування 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

6796. Гуменюк П. О. Поліпшення маневреності і стійкості автопоїзда з керо-

ваним напівпричепом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Гуменюк Павло Олександрович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка" [та ін.]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(31 назва). — 100 пр. — [2015-5294 А] 

 УДК 629.33.014.4 

6797. Когут В. М. Пасивна безпека та міцність пасажирських сидінь авто-

бусів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 

"Автомобілі та трактори" / Когут Володимир Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-4809 А] 

 УДК 629.341/.342.047 

6798. Коцюмбас О. Й. Вплив зміни розмірів гільз циліндрів на їхній тепловий 

стан та характеристики двигуна і тягово-швидкісні властивості автомобіля : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та 

трактори" / Коцюмбас Олег Йосифович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-4695 А] 

 УДК 629.33.03-12 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь доктора 

6799. Клименко І. В. Розвиток теоретичних основ і методів оцінки й під-

вищення безпеки руху рухомого складу залізниць : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / 

Клименко Ірина Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-

заряна. — Дніпропетровськ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—35. — 

120 пр. — [2015-4806 А] УДК 629.4.017.02 

На ступінь кандидата 

6800. Вакуленко Л. І. Удосконалення технології обробки суцільнокатаних за-

лізничних коліс з метою запобігання ушкоджень поверхні кочення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць 

та тяга поїздів" / Вакуленко Леонід Ігорович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 

ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(26 назв). — 100 пр. — [2015-4285 А] 

 УДК 629.4.027.4:621.771 

6801. Грищенко М. А. Підвищення експлуатаційної безпеки елементів коліс-

них пар на основі визначення механізмів формування дефектів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 

засобів трансп." / Грищенко Микола Анатолійович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 

трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2015. — 22 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—19 (35 назв). — 100 пр. — [2015-5025 А] 

 УДК 629.4.027.017 
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6802. Забарило Д. О. Підвищення ефективності електрорухомого складу по-

двійного живлення з асинхронним тяговим приводом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Забарило Дмитро 

Олександрович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. 

— [2015-5256 А] 

 УДК 629.423.017 

6803. Манкевич М. Б. Удосконалення конструкції литих деталей двовісних 

візків вантажних вагонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Манкевич Микола Бо-

рисович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро-

петровськ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2015-

5064 А] УДК 629.4.027.23 

6804. Мілянич А. Р. Удосконалення технології очищення котлів вагонів-цис-

терн при підготовці їх до ремонту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Мілянич 

Андрій Романович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). 

— 100 пр. — [2015-5068 А] 

 УДК 629.463.3.083 

6805. Сулим А. О. Підвищення ефективності енергозабезпечення рухомого 

складу метрополітену з системами рекуперації шляхом застосування ємнісних нако-

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

05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Сулим Андрій Олександрович ; 

Держ. підприємство "Держ. н.-д. центр залізн. трансп. України" [та ін.]. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5102 А] 

 УДК 629.431/.432.064.5:621.355 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби.  

Суднобудування 

На ступінь кандидата 

6806. Тарасенко Т. В. Підвищення енергоефективності суден при роботі на ко-

ротких морських лініях : (на прикладі суден з гвинтом регульов. кроку) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та 

ремонт засобів трансп." / Тарасенко Тетяна Владиславівна ; Одес. нац. мор. акад. — 

Одеса, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (18 назв). — 100 пр. — [2015-

5218 А] УДК 629.5.016-027.236:656.6.022-022.51 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

6807. Кривохатько І. С. Метод визначення аеродинамічних характеристик лі-

тального апарата схеми "тандем" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.07.01 "Аеродинаміка та газодинаміка літал. апаратів" / Криво-

хатько Ілля Станіславович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. полі-

техн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-4815 А] УДК 629.735.33.015 
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6808. Шмельов Ю. М. Оптимізація навчання пілотів вертольотів на тре-

нажері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.14 

"Авіац.-косм. тренажери" / Шмельов Юрій Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 

2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-4157 А] 

 УДК 629.735.4.072 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

6809. Міронова Н. Г. Фітомеліорація техногенних водойм Малого Полісся : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. 

культури та фітомеліорація" / Міронова Наталія Геннадіївна ; Держ. ВНЗ "Нац. 

лісотехн. ун-т України". — Львів, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 

(30 назв). — 100 пр. — [2015-4473 А] 

 УДК 630*116:[631.6.02:630*23]](477.41/.42) 

На ступінь кандидата 

6810. Белеля С. О. Особливості культивування видів роду Larix L. у штучних 

насадженнях Західного Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Белеля Сергій Олександрович ; 

Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2015-5008 А] 

 УДК 630*232(477.41/.42) 

6811. Денисова Г. В. Фітоценотична структура палацово-паркових комплексів 

Західного Лісостепу та шляхи її оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Денисова Галина 

Віталіївна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4455 А] 

 УДК 630*27 

6812. Дерех О. І. Вплив рекреаційного навантаження на функціонування лісо-

вих екосистем домінуючих типів лісу зеленої зони м. Львова : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівницт-

во" / Дерех Ольга Ігорівна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4907 А] 

 УДК 630*18:712.4](477.83-25) 

6813. Запоточний М. М. Рекреаційне лісокористування на північно-східному 

мегасхилі Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Запоточний Михайло Михайло-

вич ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України", [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-

силя Стефаника"]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2015-4457 А] УДК 630*6:338.48](234.421.1) 

6814. Шишканинець І. Ф. Особливості формування букових лісостанів у 

верхів'ї басейну річки Латориця : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Шишканинець Іван Федорович ; 

Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2015-4876 А] УДК 630*24(282.247.042:477.87) 
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631/638 Сільське господарство 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

6815. Кальченко С. В. Розвиток особистих селянських господарств на засадах 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кальченко Сергій Володимирович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 

2015. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (65 назв). — 170 пр. — [2015-4459 А] 

 УДК 631.115.1 

На ступінь кандидата 

6816. Бричко А. М. Економічні засади адаптації сільськогосподарських під-

приємств до умов глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бричко Аліна Михай-

лівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (37 назв). — 100 пр. — [2015-4890 А] 

 УДК 631.15:339.9 

6817. Дашевська Н. С. Розвиток маркетингової діяльності сільськогосподар-

ських підприємств на ринку продукції тваринництва : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Дашевська Ніна Сергіївна ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5252 А] 

 УДК 631.11.027:338.439.5 

6818. Іваненко В. Ф. Ефективність енергозберігаючих технологій в овочів-

ництві закритого ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Іваненко Віктор Федорович ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Укр. НДІ продуктивності 

АПК]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-4216 А] УДК 631.17:635 

6819. Кипоренко В. В. Еколого-економічний механізм розвитку органічного 

сільського господарства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

середовища" / Кипоренко Віктор Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4686 А] УДК 631.147(477) 

6820. Комарова І. Л. Розвиток інвестиційної діяльності в аграрних під-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Комарова Інна Леонідівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4568 А] 

 УДК 631.164.23 

6821. Кузьменко О. А. Економічна ефективність виробництва круп'яних культур 

сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Ольга Андріївна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Біла 

Церква (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2015-4139 А] УДК 631.15:633.1]:330.131.5 
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6822. Магац М. І. Обґрунтування параметрів енергоощадного доїльного апа-

рата : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 

"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Магац Мирон Іванович ; Львів. нац. 

аграр. ун-т. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-4023 А] УДК 631.171:637.115 

6823. Перегуда Є. Ф. Організаційно-економічний механізм диверсифікації 

діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Перегуда Єлизавета Федорівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4964 А] 

 УДК 631.152 

6824. Сагачко Ю. М. Механізми стратегічного управління розвитком тварин-

ництва в аграрних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сагачко Юлія 

Миколаївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4229 А] 

 УДК 631.152:636/639 

6825. Семенда О. В. Організаційно-економічні механізми ефективного вико-

ристання землі у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття 

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

ми" / Семенда Ольга Володимирівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4613 А] 

 УДК 631.11:332.365 

6826. Стариченко М. А. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Стариченко Микола Анатолійович ; Біло-

церків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4151 А] 

 УДК 631.164.23 

6827. Тимошевська Т. І. Економічний механізм управління земельними ре-

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

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

шевська Тетяна Ігорівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2015-4353 А] 

 УДК 631.152:[332.33:633.11 

6828. Ткаченко К. В. Забезпечення економічної стійкості виробництва зерна у 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ткаченко Ка-

терина Віталіївна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2015. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2015-4153 А] 

 УДК 631.15:633.1 

6829. Ткаченко С. М. Управління економічною стійкістю аграрних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Ткаченко Сергій Михайлович ; Поділ. держ. 

аграр.-техн. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Кам'янець-Подільський 

(Хмельниц. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 170 пр. 

— [2015-3872 А] УДК 631.152 
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6830. Харченко Т. О. Економічне обґрунтування інноваційної діяльності 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Харченко Тетяна 

Олександрівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Сум. нац. аграр. ун-т]. 

— Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2015-4993 А] 

 УДК 631.17:330.341.1 

6831. Швиденко О. М. Формування системи інтернет-маркетингу в сільсько-

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

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

Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4632 А] 

 УДК 631.11.027:004.738.5 

631.2 Сільськогосподарські будівлі, споруди 

На ступінь кандидата 

6832. Педченко О. В. Блокування тваринницьких будівель та культиваційних 

споруд при формуванні енергобіологічного комплексу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 

споруди" / Педченко Олександр Вікторович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 

Кондратюка. — Полтава, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 

(8 назв). — 120 пр. — [2015-4029 А] 

 УДК 631.223:631.147 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя  

та інструменти 

На ступінь доктора 

6833. Ляшук О. Л. Науково-прикладні основи створення транспортно-техно-

логічних механізмів неперервної дії сільськогосподарських машин : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби меха-

нізації с.-г. вир-ва" / Ляшук Олег Леонтійович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 

Пулюя. — Тернопіль, 2015. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 

(64 назви). — 120 пр. — [2015-3829 А] 

 УДК 631.3:621.867 

На ступінь кандидата 

6834. Аль-Фтіххат Муосаб Абдалвахід Мохаммед. Обґрунтування пара-

метрів процесу і комбінованого робочого органу для післяпосівного стрічкового 

внутрішньоґрунтового внесення гербіцидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Аль-

Фтіххат Муосаб Абдалвахід Мохаммед ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 

— [2015-5362 А] 

 УДК 631.348 

6835. Дадак В. О. Обґрунтування параметрів та режимів роботи пневмосе-

паратора дрібнонасіннєвих сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Дадак Віктор 

Олександрович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4167 А] 

 УДК 631.362.3 

6836. Днесь В. І. Обґрунтування параметрів зернозбирально-транспортних 

комплексів для сільськогосподарських товаровиробників : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 

вир-ва" / Днесь Віктор Ігорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 

"Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". — смт Глеваха (Київ. обл.), 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — 

[2015-4909 А] 

 УДК 631.35.06 

6837. Колодій О. С. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів 

пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 

вир-ва" / Колодій Олександр Сергійович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — 

Мелітополь (Запоріз. обл.), 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-5396 А] 

 УДК 631.358:633.854.78 

6838. Лавріненко О. Т. Обґрунтування параметрів сошника зернової сівалки-

культиватора для підґрунтово-розкидної сівби : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-

ва" / Лавріненко Олександр Тимофійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-4466 А] 

 УДК 631.331 

6839. Мариніна Л. І. Обґрунтування параметрів машини для формування 

штучної оболонки на насінні овочевих культур : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-

ва" / Мариніна Людмила Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Держ. наук. установа "Укр. НДІ прогнозування та випробування техніки і 

технологій для с.-г. вир-ва ім. Леоніда Погорілого" М-ва аграр. політики та 

продовольства України]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). 

— 100 пр. — [2015-4186 А] 

 УДК 631.3:631.53.027 

6840. Оляднічук Р. В. Обґрунтування параметрів механічного накопичувача 

енергії для ґрунтообробного машинно-тракторного агрегату : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби меха-

нізації с.-г. вир-ва" / Оляднічук Руслан Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". — смт Глеваха 

(Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 110 пр. — 

[2015-4960 А] 

 УДК 631.372 

6841. Шевчук В. В. Обґрунтування параметрів та режимів роботи голчатої 

борони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 

"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Шевчук Віталій Вікторович ; Львів. нац. 

аграр. ун-т, [Держ. наук. установа "Укр. НДІ прогнозування та випробування техніки 
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і технологій для с.-г. вир-ва ім. Леоніда Погорілого"]. — Львів, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4513 А] 

 УДК 631.313 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь доктора 

6842. Ткаченко М. А. Відтворення родючості сірих лісових ґрунтів за різних 

систем удобрення та хімічної меліорації у Правобережному Лісостепу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і 

агрофізика" / Ткаченко Микола Адамович ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України, [Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук 

України"]. — Київ, 2015. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—43 (42 назви). — 

100 пр. — [2015-3990 А] 

 УДК 631.415:631.81](292.485:477) 

На ступінь кандидата 

6843. Грицуляк Г. М. Агрохімічна ефективність осаду стічних вод за виро-

щування верби енергетичної на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / 

Грицуляк Галина Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Львів. нац. аграр. ун-т]. — 

Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (19 назв). — 100 пр. — [2015-

4551 А] УДК 631.41:556.16]:631.445.2:630*28]](477.8) 

6844. Журавльова І. М. Агрохімічні аспекти проявлення токсичності важких 

металів у системі ґрунт-рослина : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Журавльова Інта Михайлівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Со-

коловського". — Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-4333 А] 

 УДК 631.41 

6845. Колодяжний О. Ю. Формування мікробного комплексу чорнозему 

типового в агроценозі пшениці озимої за різних систем землеробства : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / 

Колодяжний Олександр Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікро-

біології та агропром. вир-ва, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. 

— Чернігів, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — 

[2015-4810 А] 

 УДК 631.461:633.11"324" 

631.5 Агротехніка 

На ступінь кандидата 

6846. Бондарь Т. М. Створення та добір вихідного матеріалу плазми Айодент 

при селекції середньостиглих і середньопізніх гібридів кукурудзи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Бондарь Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т 

сіл. госп-ва степ. зони". — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв). — 110 пр. — [2015-4769 А] 

 УДК 631.527:633.15 
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6847. Кузьмич В. І. Успадкування і мінливість ознак та ефективність доборів 

на підвищення врожайності сої в умовах зрошення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Кузьмич Вікторія 

Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т с.-г. степ. зони", [Ін-т 

зрошув. землеробства]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4264 А] 

 УДК 631.527:633.34 

6848. Малярчук А. С. Оптимізація елементів технології вирощування ріпаку 

озимого на зрошуваних землях півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Малярчук Анастасія 

Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. землеробства Нац. 

акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-3962 А] 

 УДК 631.5:633.853.49:631.67(477.72) 

6849. Сукач О. М. Розробка і обґрунтування параметрів конусного злущувача 

насіння розторопші плямистої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Сукач Олег 

Михайлович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 120 пр. — [2015-4621 А] 

 УДК 631.53.02:582.998.16 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

6850. Дудченко К. В. Регульоване використання дренажно-скидних вод 

рисових зрошувальних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Дудченко Катерина Володимирівна ; Держ. 

ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2015-4793 А] 

 УДК 631.672:631.587:633.18 

6851. Мартиненко Т. А. Агромеліоративна ефективність фосфогіпсу і добрив 

при краплинному зрошенні цибулі ріпчастої на півдні України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Марти-

ненко Тетяна Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. 

землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3834 А] 

 УДК 631.674.6:631.8:635.26](477.7) 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи  

насаджень. Оцінювання ділянки 

На ступінь доктора 

6852. Борзих О. І. Екологічні основи регуляції шкідливих організмів в агро-

ценозах основних польових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 

наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Борзих Олександр Іванович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування, [Ін-т захисту рослин]. — Київ, 

2015. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (48 назв). — 100 пр. — 

[2015-5131 А] 

 УДК 631.95 
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6853. Василенко М. Г. Агроекологічне обґрунтування застосування нових 

вітчизняних добрив і регуляторів росту рослин в агроекосистемах Лісостепу та 

Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 

03.00.16 "Екологія" / Василенко Михайло Григорович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 50 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 43—47 (43 назви). — 100 пр. — [2015-4164 А] 

 УДК 631.95:631.8](477) 

6854. Власенко І. В. Еколого-економічні засади сільськогосподарського при-

родокористування в контексті сталого розвитку України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Власенко Іван Володимирович ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Ін-т агроекології і природокористу-

вання Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—37 (55 назв). — 100 пр. — [2015-4899 А] 

 УДК 631.95(477) 

6855. Клименко О. М. Основи екомоніторингу басейнів річок за переходу 

агросфери до сталого розвитку : (на прикладі ріки Горинь) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Клименко Олек-

сандр Миколайович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-

кого, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 2015. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (63 назви). — 100 пр. — [2015-3809 А] 

 УДК 631.95:556.51 

На ступінь кандидата 

6856. Диченко О. Ю. Екологічні закономірності динаміки популяцій шкід-

ників буряків цукрових у Центральному Лісостепу України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Диченко Оксана 

Юріївна ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. 

— [2015-4089 А] 

 УДК 631.95:[633.63:632.7]](292.485:477.4) 

6857. Кимаковська Н. О. Радіоекологічне обґрунтування допустимих рівнів 

забруднення грунту 
137

Cs для ведення підсобного господарства на радіоактивно 

забруднених територіях у віддалений період : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кимаковська Ніна Олександрів-

на ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Укр. НДІ цивіл. захисту Держ. служби України з 

надзвичайн. ситуацій]. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-4391 А] 

 УДК 631.95:[631.416.8:546.36 

6858. Кучма Т. Л. Індикація ландшафтного різноманіття за даними дистанцій-

ного зондування Землі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кучма Тетяна Леонідівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5175 А] 

 УДК 631.95:528.8 

6859. Лядська І. В. Екологічне значення фізичних властивостей техноземів 

Нікопольського марганцеворудного басейну : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Лядська Інна Вікторівна ; Дніпро-

петров. держ. аграр.-екон. ун-т. — Дніпропетровськ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3828 А] 

 УДК 631.95:631.453](477.63) 

6860. Назаровець У. Р. Мікоризоутворювачі та гриби-симбіонти у фітоме-

ліорації територій, забруднених сіркою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Назаровець Уляна Романівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, [Нац. лісотехн. 

ун-т України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-3838 А] УДК 631.95:632.4 

6861. Стежко О. В. Агроекологічні особливості вирощування томатів на те-

риторії Житомирського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Стежко Олександра Віталіївна ; Житомир. нац. 

агроекол. ун-т. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). 

— 100 пр. — [2015-4422 А] 

 УДК 631.95:635.64](477.42) 

6862. Фролов Д. О. Агроекологічні основи фазанівництва в умовах південно-

східної частини України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Фролов Дмитро Олександрович ; Дніпропетров. держ. 

аграр.-екон. ун-т, [Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—20 (32 назви). — 120 пр. — [2015-5107 А] 

 УДК 631.95:636.594](477.7) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь доктора 

6863. Курдюкова О. М. Ботаніко-біологічна характеристика бур'янових си-

нузій агрофітоценозів Лівобережного Степу України та заходи їх контролю : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / 

Курдюкова Ольга Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Київ, 2015. — 47 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 36—45 (85 назв). — 100 пр. — [2015-4180 А] 

 УДК 632.51:631.53](477)(251.1) 

На ступінь кандидата 

6864. Грицюк Н. В. Хвороби коренів і прикореневої частини стебла пшениці 

озимої та обґрунтування заходів захисту від них в умовах Полісся України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / 

Грицюк Наталя Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-4210 А] 

 УДК 632.913:633.11 

6865. Ніколенко А. В. Борошниста роса у посівах цукрових буряків та шляхи 

обмеження її шкідливості в Центральному Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Ніколенко 

Анна В'ячеславівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т 

біоенерг. культур і цукр. буряків НААН]. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2015-4478 А] 

 УДК 632.4:633.63](477) 



   

 
202 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво. Садівництво.  

Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

6866. Золотухіна З. В. Продуктивність та якість зерна інтенсивних сортів пше-

ниці озимої залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Південного 

Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.09 "Рослинництво" / Золотухіна Зоя Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Херсон. 

держ. аграр. ун-т", [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3946 А] 

 УДК 633.11"324":631.5](292.486:477.7) 

6867. Ільченко В. О. Оптимізація технології вирощування сортів вівса плів-

частого та голозерного в умовах північно-східного Лісостепу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Іль-

ченко Володимир Олексійович ; Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. — 

Суми, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 

110 пр. — [2015-4019 А] 

 УДК 633.13:631.5](292.485:477) 

6868. Стюрко М. О. Фактори формування та методи визначення схожості на-

сіння гібридів кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Стюрко Марина Олександрівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони". — 

Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 130 пр. 

— [2015-4860 А] 

 УДК 633.15:631.531.02 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

6869. Горенський В. М. Удосконалення способів створення вихідного мате-

ріалу для селекції люцерни за умов підвищеної кислотності ґрунту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Горенський Віталій Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. 

культур і цукр. буряків, [Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля]. — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5375 А] 

 УДК 633.31:631.527 

6870. Тищенко А. В. Насіннєва продуктивність сортів люцерни залежно від 

умов зволоження та застосування регулятора росту в Південному Степу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Тищенко Андрій Вікторович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. 

землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3871 А] 

 УДК 633.31:631.5 

6871. Щербакова О. М. Продуктивність нуту та активність бобово-ризо-

біальної системи рослин за передпосівної обробки насіння в Правобережному Лісо-

степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
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06.01.09 "Рослинництво" / Щербакова Олена Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2015. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (18 назв). — 1 30 пр. — [2015-5239 А] 

 УДК 633.31/37:631.53.02](477) 

633.5 Прядильні та волокнисті рослини 

На ступінь кандидата 

6872. Шеремет Ю. В. Продуктивність сортів льону олійного залежно від 
елементів технології вирощування в зоні Полісся України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Шеремет Юрій 
Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 
НААН", [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3900 А] 

 УДК 633.521:631.5](477.41/.42) 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 

6873. Широкоступ О. В. Удосконалення елементів інтенсивної технології ви-
рощування буряків цукрових у Правобережному Лісостепу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Широкоступ 
Олександр Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т 
біоенерг. культур і цукрових буряків Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2015. 
— 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 130 пр. — [2015-5238 А] 

 УДК 633.63:631.5](477) 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового  

використання 

На ступінь доктора 

6874. Коломацька В. П. Методологічні основи гетерозисної селекції соняш-
нику на адаптивність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 
06.01.05 "Селекція і насінництво" / Коломацька Валерія Павлівна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, [Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'є-
ва]. — Харків, 2015. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—44 (76 назв). — 100 пр. — 
[2015-4463 А] УДК 633.854.78:631.527 

На ступінь кандидата 

6875. Шкода О. А. Продуктивність ріпаку озимого залежно від способу основ-
ного обробітку ґрунту та добрив в умовах півдня України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Шкода Олена 
Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. землеробства 
Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 100 пр. — [2015-3999 А] 

 УДК 633.853.49:[631.51+631.8](477.72) 

634 Вирощування плодів. Плодівництво 

На ступінь кандидата 

6876. Пиж'янова А. А. Удосконалення технології розмноження чорниці ви-

сокої (Vaccinium corymbosum L.) стебловими живцями в Правобережному Лісостепу 
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України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 

"Плодівництво" / Пиж'янова Анна Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

садівництва НААН України, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2015-4487 А] 

 УДК 634.73:631.535](477) 

634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 

6877. Булаєва Ю. Ю. Ампелоекологічне обґрунтування виділення територій 

виробництва вин з зазначенням походження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Булаєва Юлія Юріївна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства 

ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 120 пр. — [2015-4533 А] 

 УДК 634.84:631.95 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

6878. Лавренко Н. М. Урожайність та якість зерна нуту залежно від техно-

логічних прийомів вирощування за різних умов зволоження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Лавренко 

Наталія Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-4939 А] 

 УДК 635.657:631.5 

6879. Сахошко М. М. Біоресурсний потенціал нематодостійких сортів кар-

топлі та елементи їх насінництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Сахошко Микола Миколайович ; 

Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. — Суми, 2015. — 25 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22. — 140 пр. — [2015-3865 А] 

 УДК 635.21:631.52 

6880. Семен О. Т. Агроекологічне обґрунтування елементів технології виро-

щування плодів гарбуза мускатного для дієтичного харчування в умовах півдня 

України : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 

"Екологія" / Семен Ольга Тарасівна ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Херсон. 

держ. аграр. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4849 А] 

 УДК 635.62:631.5](477.7) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення  

тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

6881. Ситюк М. П. Епізоотологічний моніторинг вірусних хвороб диких 

свиней в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 

16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Ситюк 
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Микола Петрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т вет. 

медицини Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2015. — 46 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—43 (61 назва). — 100 пр. — [2015-4976 А] 

 УДК 636.09:616.98-036:599.731.111](477) 

6882. Шостя А. М. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у свиней : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 

людини і тварин" / Шостя Анатолій Михайлович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т свинарства і агропром. вир-ва Нац. акад. 

аграр. наук України]. — Львів, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 

(43 назви ). — 100 пр. — [2015-3904 А] 

 УДК 636.4.09:612.014 

На ступінь кандидата 

6883. Демиденко І. Ф. Виділення та клонування ентеровірусів свиней : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікро-

біологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Демиденко Ірина Федорів-

на ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т вет. медицини Нац. 

акад. аграр. наук України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-5152 А] 

 УДК 636.4.09:[616.98:578.835.1 

6884. Дубін Р. А. Епізоотологічний моніторинг метапневмовірусної інфекції 

птиці, удосконалення діагностики та специфічної профілактики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епі-

зоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Дубін Руслан Анатолійович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", 

[Луган. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-4168 А] 

 УДК 636.5/.6.09:[616.98:578.831 

6885. Канівець Н. С. Виразковий глосит у великої рогатої худоби : (клініко-

лаб. обґрунтування патогенезу та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Канівець 

Наталія Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Полтав. 

держ. аграр. акад.]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). 

— 100 пр. — [2015-4923 А] 

 УДК 636.2.09:616.313-002]-07-08-092 

6886. Левченко А. Г. Особливості прояву маститу у корів у господарствах з 

різними технологіями та розробка комплексних профілактично-лікувальних заходів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 

мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Левченко Анна Гри-

горівна ; Держ. вет. та фітосанітар. служба України, Держ. наук.-контрол. ін-т біо-

технології і штамів мікроорганізмів, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4183 А] 

 УДК 636.2.09:618.19-002 

6887. Муштук І. Ю. Моніторинг класичної чуми серед популяції диких і 

свійських свиней в системі заходів боротьби : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 

хвороби та імунологія" / Муштук Ірина Юріївна ; Держ. вет. та фітосанітар. служба 
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України, Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів, [Ін-т вет. 

медицини Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4027 А] 

 УДК 636.4.09:[616.98:578.833.3 

6888. Пундяк Т. О. Ретроспективний серологічний скринінг сальмонельозу 

великої рогатої худоби у західних областях України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 

хвороби та імунологія" / Пундяк Тарас Олегович ; Держ. вет. та фітосанітар. служба 

України, Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів, [Львів. 

нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького.]. — Київ, 2015. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-4034 А] 

 УДК 636.2.09:[616.98:579.84 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь доктора 

6889. Вдовиченко Ю. В. Методологія створення та удосконалення південної 

м'ясної породи великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-

ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Вдовиченко Юрій 

Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин 

ім. М. В. Зубця, [Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова]. —

 с. Чубинське (Київ. обл.), 2015. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (73 назви). 

— 100 пр. — [2015-3777 А] 

 УДК 636.2.033.082 

6890. Піддубна Л. М. Генезис чорно-рябої молочної худоби у відкритій 

породній популяції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 

06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Піддубна Людмила Михайлівна ; Львів. 

нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Житомир. нац. агроекол. 

ун-т]. — Львів, 2015. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(44 назви). — 120 пр. — [2015-3849 А] 

 УДК 636.2.034.082 

На ступінь кандидата 

6891. Березовський О. В. Особливості поліморфізму генів к-Сn, TG5, LEP 

молочних порід великої рогатої худоби України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Березовський Олексій Ва-

сильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин 

ім. М. В. Зубця. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (16 назв). — 120 пр. — [2015-5364 А] 

 УДК 636.22.082 

6892. Кругляк Т. О. Селекційна оцінка та фактори формування господарськи 

корисних ознак української червоно-рябої молочної породи : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 

тварин" / Кругляк Тетяна Олексіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т роз-

ведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5399 А] 

 УДК 636.27.082(477) 

6893. Лесь С. А. Адаптаційні властивості корів голштинської породи за умов 

цілорічної однотипної годівлі та безприв'язного боксового утримання : автореф. дис. 



   

 
207 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва 

продуктів тваринництва" / Лесь Станіслав Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 

(5 назв). — 100 пр. — [2015-5263 А] УДК 636.234.082 

6894. Ліщук С. Г. Селекційно-генетичні та біологічні особливості українських 

чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах Поділля : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 

тварин" / Ліщук Світлана Георгіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення 

і генетики тварин ім. М. В. Зубця. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2015. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3827 А] 

 УДК 636.27.082(477) 

6895. Проноза О. Л. Продуктивність, адаптаційна здатність та відтворна функ-

ція корів української червоної молочної породи залежно від віку їх першого осі-

меніння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 

"Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Проноза Олег Леонідович ; Миколаїв. 

нац. аграр. ун-т, [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Миколаїв, 2015. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-3856 А] 

 УДК 636.2.034.082 

6896. Троценко З. Г. Формування росту, розвитку телиць та основних ознак 

продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи за різних технологій 

їх утримання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Троценко Зоя Геннадіївна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва, [Ін-т 

тваринництва]. — Полтава, 2015. — 20, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2015-3873 А] 

 УДК 636.2.034.082 

6897. Хавтуріна Г. В. Вплив органічно-мінеральних комплексів на продуктив-

ність і обмін речовин голштинських корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Хавтуріна 

Ганна Володимирівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр.-

екон. ун-т]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(5 назв). — 100 пр. — [2015-5110 А] 

 УДК 636.2.087 

636.3 Дрібні жуйні тварини. Дрібна рогата худоба 

На ступінь кандидата 

6898. Іванина О. П. Селекційно-генетична оцінка популяцій овець кримського 

типу цигайської породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Іванина Олена Павлівна ; 

Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-

Нова" — Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства]. — Миколаїв, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3801 А] 

 УДК 636.37.082 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

6899. Карунна Т. І. Підвищення продуктивності свиней великої білої породи 

за використання сучасних селекційно-генетичних методів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 

Карунна Тетяна Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропром. 

вир-ва, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Полтава, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16. — 100 пр. — [2015-4255 А] 

 УДК 636.47.082 

6900. Кодак Т. С. Ефективність використання кнурів зарубіжної та вітчизняної 

селекції у поєднанні з чистопородними та помісними свиноматками в умовах то-

варного репродуктора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Кодак Тетяна Степанівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва. — Полтава, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

4393 А] УДК 636.4.082.4 

6901. Петренко М. О. Господарсько-біологічні особливості свиней породи 

ландрас зарубіжного походження та їх використання за різних методів розведення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення 

та селекція тварин" / Петренко Максим Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Полтава, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4274 А] 

 УДК 636.4.082 

6902. Щербань Т. В. Ефективність схрещування свиней миргородської породи 

з спеціалізованими генотипами м'ясного напряму продуктивності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 

тварин" / Щербань Тетяна Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарст-

ва і агропром. вир-ва. — Полтава, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2015-4639 А] 

 УДК 636.4.082.26 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь доктора 

6903. Хвостик В. П. Обґрунтування та практична реалізація методичних 

підходів до створення нових і удосконалення існуючих популяцій сільськогосподар-

ської птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 

"Розведення та селекція тварин" / Хвостик Віктор Павлович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. — с. Чубинське (Київ. 

обл.), 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (56 назв). — 100 пр. — [2015-

3883 А] УДК 636.52/.58+636.598].082.2 

На ступінь кандидата 

6904. Аль Альнабі Дурхам Ісмаіл. Обґрунтування використання пробіотич-

них препаратів у перепелівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Аль Альнабі 

Дурхам Ісмаіл ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — Миколаїв, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4363 А] 

 УДК 636.59.087 

6905. Галузіна Л. І. Фізіологічний стан та продуктивність чорних африкан-

ських страусів на тлі застосування кормової добавки "Гумілід" : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
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тварин" / Галузіна Людмила Ігорівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Львів, 

2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2015-

3781 А] УДК 636.6.087:612 

6906. Недашківська Н. В. Продуктивність, обмін речовин та м'ясні якості 

каченят-бройлерів за згодовування поліфункціонального сорбенту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 

кормів" / Недашківська Наталія Володимирівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла 

Церква (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-4407 А] 

 УДК 636.597.033.087.7 

6907. Разанова О. П. Продуктивність та обмін речовин у перепелів за зго-

довування кормових добавок на основі бджолиного підмору : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 

кормів" / Разанова Олена Петрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5270 А] 

 УДК 636.594.087.7 

636.9 Інші тварини, яких утримують люди 

На ступінь доктора 

6908. Лесик Я. В. Резистентність, відтворення і продуктивність кроликів та 

способи їх підвищення за умов використання сполук хрому і сульфуру : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварин" / Лесик Ярослав Васильович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотех-

нологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т біології тварин Нац. акад. аграр. наук України]. — 

Львів, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (54 назви). — 100 пр. — [2015-

4821 А] УДК 636.92.085:546.76 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко.  

Кисломолочні продукти 

На ступінь кандидата 

6909. Баранович С. М. Обґрунтування параметрів пульсатора доїльного апа-

рата з регульованою тривалістю такту ссання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Баранович Сергій Миколайович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3765 А] 

 УДК 637.115 

6910. Батир Р. Ю. Обґрунтування параметрів інноваційних технологій вироб-

ництва молока корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Батир Руслан Юрійо-

вич ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. 

— [2015-5127 А] 

 УДК 637.12:631.152 
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6911. Киричук І. І. Очищення біологічних рідин молочного походження 

нанофільтрацією та зворотним осмосом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та 

фармацевт. вир-в" / Киричук Іванна Ігорівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (21 назва). — 100 пр. — 

[2015-4802 А] 

 УДК 637.131.2:66.081.63 

6912. Лаврик Ю. М. Обґрунтування параметрів пневмоелектромагнітного 

пульсатора попарної дії доїльного апарата : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Лаврик 

Юрій Михайлович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4182 А] 

 УДК 637.115:621.52 

637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь доктора 

6913. Повод М. Г. Обґрунтування, розробка, практична реалізація існуючих та 

удосконалених технологій виробництва свинини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тварин-

ництва" / Повод Микола Григорович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Дніпропетров. 

держ. аграр.-екон. ун-т]. — Миколаїв, 2015. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 

(44 назви). — 100 пр. — [2015-3852 А] 

 УДК 637.5'64 

На ступінь кандидата 

6914. Гуржій Н. Г. Стратегічне управління збутовою діяльністю м'ясопе-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гуржій Наталія Григорівна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3938 А] 

 УДК 637.513.1:005.21 

638 Догляд, утримання і розведення комах та інших  

членистоногих. Бджільництво. Шовківництво 

На ступінь доктора 

6915. Ковальський Ю. В. Функціональні особливості організму і продук-

тивність медоносних бджіл за впливу екзогенних факторів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / 

Ковальський Юрій Володимирович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 

ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2015. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (42 назви). — 100 пр. — [2015-5048 А] 

 УДК 638.145 

На ступінь кандидата 

6916. Швець В. В. Екологічна оцінка продукції бджільництва за використання 

агрохімічних заходів в умовах забруднення важкими металами територій Лісостепу 

Правобережного : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
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03.00.16 "Екологія" / Швець Вікторія Вікторівна ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. 

ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 110 пр. — [2015-4874 А] 

 УДК 638.17:632.15](292.485:477.4) 

639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство.  

Рибальство 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво. 

Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь кандидата 

6917. Свечкова Н. В. Забруднення важкими металами риб родини ікталурових 

у різнотипних водоймах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Свечкова Наталія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т агроекології і природокористування, [Ін-т риб. госп-ва]. — Київ, 

2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2015-4276 А] 

 УДК 639.31.03:[504.5:628.394 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне  

господарство. Служба побуту 

640 Типи домашніх господарств 

На ступінь кандидата 

6918. Шаманська О. С. Фінансова поведінка домогосподарств в умовах еко-

номічних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шаманська Олена Сергіївна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(20 назв). — 130 пр. — [2015-4631 А] 

 УДК 64.01:336 

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 

6919. Зигуля С. М. Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних влас-

тивостей контактувальних пар аркушевих офсетних машин : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / 

Зигуля Світлана Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5037 А] 

 УДК 655.344 

6920. Карпенко І. С. Засоби цифрового визначення параметрів стабілізації су-

міщення фарб в аркушевих друкарських машинах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / 
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Карпенко Ірина Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — 

[2015-5042 А] УДК 655.3.02 

6921. Клименко Т. Є. Технологічне забезпечення контролю якості банкнотних 

відбитків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 

"Машини і процеси полігр. вир-ва" / Клименко Тетяна Євгенівна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—23 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-5044 А] 

 УДК 655.3.066.36 

6922. Коротка В. О. Удосконалення технології трафаретного друкування на 

пакованнях з оксо-біорозкладальних плівкових матеріалів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / 

Коротка Вікторія Олегівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2015. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 120 пр. — [2015-3818 А] 

 УДК 655.335.066.25:678 

6923. Логойда М. М. Удосконалення технології дискретного формування 

растрових елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Логойда Микола Михайлович ; 

Укр. акад. друкарства. — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(14 назв). — 110 пр. — [2015-4467 А] 

 УДК 655.225.3 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

6924. Трушевський В. Е. Удосконалення світлофорного регулювання при орга-

нізації руху за окремими напрямками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Трушевський Вячеслав Едуардович ; 

Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). 

— 100 пр. — [2015-4748 А] 

 УДК 656.13.056.4 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту.  

Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

6925. Болвановська Т. В. Удосконалення методів розрахунку переробної спро-

можності сортувальних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Болвановська 

Тетяна Валентинівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 

— Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2015-5284 А] 

 УДК 656.212.5.02 

6926. Верлан А. І. Підвищення ефективності перевезень вантажів у заліз-

нично-водному сполученні за рахунок розвитку приватних припортових станцій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуа-
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тація та ремонт засобів трансп." / Верлан Анатолій Іванович ; Дніпропетров. нац. ун-т 

залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5289 А] 

 УДК 656.212 

6927. Грушевська Т. М. Удосконалення організації залізничних приміських 

перевезень при транспортному обслуговуванні великих міст : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Гру-

шевська Тетяна Миколаївна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4290 А] 

 УДК 656.2.078 

6928. Пархоменко Л. О. Удосконалення залізничної системи пасажирських 

перевезень на основі раціонального розподілу швидкісних поїздів на мережі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. 

системи" / Пархоменко Лариса Олексіївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — [2015-4060 А] 

 УДК 656.224.025.2 

6929. Сковрон І. Я. Удосконалення технології та технічних засобів форму-

вання багатогрупних составів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Сковрон Ігор 

Ярославович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 

100 пр. — [2015-5346 А] 

 УДК 656.212.5 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

6930. Волков О. М. Вдосконалення методів попередження зіткнення суден 

шляхом застосування безпечних областей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Волков Олександр 

Миколайович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-4776 А] 

 УДК 656.61.052.48 

6931. Клименко Є. М. Удосконалення методів контролю завантаження балкерів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та 

упр. рухом" / Клименко Євгеній Миколайович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4689 А] 

 УДК 656.614.3.073 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

6932. Бруханський Р. Ф. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного 

менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 

аудит" / Бруханський Руслан Феоктистович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—34 (72 назви). — 100 пр. — [2015-4532 А] 

 УДК 657:005.21]:631.15 
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6933. Кушніренко О. А. Обліково-контрольне забезпечення управління опо-

даткуванням сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кушніренко 

Олександр Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5176 А] 

 УДК 657.446:631.15 

6934. Рядська В. В. Аудит у розвитку підприємницької діяльності в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Рядська Валентина Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 

(47 назв). — 100 пр. — [2015-4972 А] 

 УДК 657.6:334.72](477) 

На ступінь кандидата 

6935. Берляк Г. В. Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки 

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Берляк Галина Валеріївна ; Житомир. 

держ. технол. ун-т. — Житомир, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5242 А] 

 УДК 657:658.152 

6936. Бичкова О. В. Бухгалтерський облік і аудит в управлінні екологічною 

діяльністю вуглевидобувних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бичкова Олена Ва-

силівна ; Житомир. держ. технол. ун-т, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" (м. Красноар-

мійськ)]. — Житомир, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5366 А] 

 УДК 657:622.33.012 

6937. Бурдейна Л. В. Облік та оцінка виробничих запасів у інформаційній 

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бурдейна Людмила Володимирівна ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2015-4892 А] 

 УДК 657.471.1:005.92 

6938. Вольська К. О. Розвиток документування в бухгалтерському обліку: 

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Вольська Катерина Олександрівна ; 

Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4374 А] 

 УДК 657.24 

6939. Гаврик О. Ю. Управління витратами підприємств яєчного птахівницт-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Гаврик Олеся Юріївна ; Білоцерків. нац. аграр. 

ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-4128 А] УДК 657.471:636.5.034 

6940. Галещук С. М. Облік і аналіз операцій в іноземній валюті : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 

аудит" / Галещук Світлана Михайлівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 130 пр. — [2015-4376 А] 

 УДК 657:336.745 
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6941. Ксендзук В. В. Бухгалтерський облік та аналіз операцій хеджування 

валютних ризиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ксендзук Валентина Віталіївна ; Жи-

томир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5261 А] 

 УДК 657:368.81 

6942. Кузь І. І. Облік реорганізаційних процесів в акціонерних товариствах та 

його моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кузь Іван Іванович ; Тернопіл. нац. екон. 

ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

120 пр. — [2015-4570 А] 

 УДК 657:334.722.8 

6943. Лисюк А. В. Організація і методика бухгалтерського обліку операцій з 

рекламними продуктами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Лисюк Альона Василівна ; Житомир. 

держ. технол. ун-т. — Житомир, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (23 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4577 А] 

 УДК 657:659.1 

6944. Макарович В. К. Обліково-аналітичне забезпечення управління ризика-

ми факторингового бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Макарович Вікторія Костянти-

нівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (27 назв) та в підпрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5266 А] 

 УДК 657:336.77 

6945. Матієшин М. М. Обліково-аналітичне забезпечення процесу експлуата-

ції основних засобів будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Матієшин 

Марія Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4589 А] 

 УДК 657:69 

6946. Мельник Т. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління інвести-

ційними проектами на підприємствах роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мельник 

Тарас Миколайович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — 

Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 

100 пр. — [2015-4953 А] 

 УДК 657:658.87 

6947. Мельничук І. І. Облік та аудит фінансових результатів страхової діяль-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Мельничук Ірина Іванівна ; Держ. служба статистики 

України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — Київ, 2015. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2015-4954 А] 

 УДК 657.6:368.03 

6948. Мулик Я. І. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової безпеки під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Мулик Ярославна Ігорівна ; Житомир. держ. технол. 
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ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Житомир, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4593 А] 

 УДК 657:658.15 

6949. Пославська Л. І. Облік доходів і витрат за центрами відповідальності у 

будівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Пославська Людмила Іванівна ; Тернопіл. нац. екон. 

ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

120 пр. — [2015-4603 А] 

 УДК 657.471:69 

6950. Суворова Н. І. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції 

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

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Суворова Надія Іванівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Одес. держ. аграр. ун-т]. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 125 пр. — [2015-4984 А] 

 УДК 657.47:631.162:636 

6951. Чала І. І. Бухгалтерський облік та аудит операцій з немонетарними 

оборотними активами в контексті положень теорії раціональних очікувань : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 

аудит" / Чала Ірина Іларіонівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2015-4630 А] 

 УДК 657.6 

6952. Черешнюк О. М. Облік та аналіз інноваційної діяльності на під-

приємствах цукрової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Черешнюк Оксана 

Михайлівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (18 назв). — 130 пр. — [2015-4434 А] 

 УДК 657:664.1 

6953. Чернецька Ю. А. Управління рентабельністю власного капіталу про-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чернецька Юлія Анатоліївна ; 

Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5236 А] 

 УДК 657.411:334.716 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

6954. Валінкевич Н. В. Організаційно-економічна модернізація підприємств 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Валінкевич Наталія Василівна ; 

Нац. ун-т харч. технологій, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2015. — 42 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—39 (91 назва). — 120 пр. — [2015-4126 А] 

 УДК 658.589:664 

6955. Дорофєєва Г. А. Мотиваційний механізм управління організаційною по-

ведінкою персоналу на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
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Дорофєєва Ганна Андріївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ, 2015. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (49 назв). — 100 пр. — [2015-5154 А] 

 УДК 658.11:[005.32:331.101.3 

6956. Копитко М. І. Комплексне забезпечення економічної безпеки під-

приємств : (на матеріалах підприємств трансп. машинобуд.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів 

госп. діяльності" / Копитко Марта Іванівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". 

— Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37. — 100 пр. — [2015-5051 А] 

 УДК 658.14/.17:62 

На ступінь кандидата 

6957. Анохіна К. О. Ефективність використання нематеріальних ресурсів під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Анохіна Катерина Олександрівна ; Одес. нац. 

екон. ун-т. — Одеса, 2015. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-4761 А] 

 УДК 658:005.336.1 

6958. Антипцева О. Ю. Мотиваційно-орієнтоване управління фінансовим роз-

витком машинобудівних підприємств в умовах економіки знань : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Антипцева Олена Юріївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2015. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 100 пр. — [2015-4762 А] 

 УДК 658.14:005.3 

6959. Арич М. І. Управління фінансово-економічними результатами під-

приємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Арич Михайло 

Іванович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (22 назви). — 120 пр. — [2015-4763 А] 

 УДК 658.14/.17:664 

6960. Брезинська А. П. Управління фінансовими ресурсами підприємств роз-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Брезинська Анастасія Павлівна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2015. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2015-3928 А] 

 УДК 658.87:658.15 

6961. Васильченко К. Г. Організаційно-економічні засади управління іннова-

ційним розвитком підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття 

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

Васильченко Катерина Геннадіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 130 пр. — [2015-

5012 А] УДК 658.589:663/664 

6962. Висоцький А. Л. Управління збутовим потенціалом машинобудівних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Висоцький Артур Леонідович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2015-4328 А] 

 УДК 658.8:621 

6963. Гнітецький Є. В. Маркетинговий аспект інноваційної діяльності ма-

шинобудівних підприємств технопарку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гнітецький 

Євген Віталійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 

25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (23 назви). — 100 пр. — [2015-

4047 А] УДК 658.589:62 

6964. Гудзенко І. С. Бюджетно-податкове регулювання фінансової діяльності 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гудзенко Ірина Сергіївна ; ПВНЗ "Європ. 

ун-т". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-5149 А] 

 УДК 658.14/.17:[336.14+336.22]](477) 

6965. Гураль Н. Р. Засади управління відтворення трудового потенціалу 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гураль Наталія Рома-

нівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5251 А] 

 УДК 658.6:331.101.262 

6966. Дзьобко І. П. Управління потоковими процесами підприємства на основі 

логістичного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дзьобко Ірина Петрівна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 150 пр. — [2015-4049 А] 

 УДК 658.7 

6967. Донченко Т. В. Організаційно-економічний механізм управління са-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Донченко Тетяна Віталіївна ; 

Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-4910 А] 

 УДК 658.16:[005.59:336.279 

6968. Завербна М. С. Планування умовно-постійних витрат на машино-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Завербна Мар'яна Степанівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(24 назви). — 100 пр. — [2015-5159 А] 

 УДК 658.14/.17:62 

6969. Зайцева Л. О. Управління конкурентоспроможністю підприємств легкої 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Зайцева Людмила Олексіївна ; 

Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-

5160 А] УДК 658.11:67]:005.332.4 

6970. Златова І. О. Маркетинговий інструментарій розвитку автомобіле-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Златова Ірина Олександрівна ; 

Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-4018 А] 

 УДК 658.114:629.33]:339.138 

6971. Курант Т. І. Трансформація взаємовідносин споживача та виробника у 

глобальних логістичних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Курант Тетяна 

Ігорівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2015-4817 А] 

 УДК 658.7:339.9 

6972. Макалюк І. В. Управління трансакційними витратами машинобудівних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Макалюк Ірина Віталіївна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—22 (32 назви). — 100 пр. — [2015-4946 А] 

 УДК 658.11:62]:657.471.1 

6973. Макух Т. О. Стратегічне управління фінансовими ресурсами : (на при-

кладі хлібопекар. галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Макух Тамара Олександрівна ; 

ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

110 пр. — [2015-5267 А] 

 УДК 658.14/.15:664.66]:005.21 

6974. Меленчук Ю. Т. Формування ефективної системи маркетингового 

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

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

Тарасівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2015. — 23 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2015-4830 А] 

 УДК 658.8.02 

6975. Монастирська О. Ю. Вдосконалення оцінки економічної ефективності 

роботи технологічного автотранспорту гірничо-збагачувальних комбінатів : автореф. 

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

підприємствами" / Монастирська Ольга Юріївна ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-4225 А] 

 УДК 658.511.5:622 

6976. Мосін О. О. Управління інноваційним потенціалом підприємства важ-

кого машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мосін Олександр Олександ-

рович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 120 пр. — [2015-5070 А] 

 УДК 658.589:62 

6977. Омельченко О. С. Організаційно-економічне забезпечення реструктури-

зації підприємств машинобудування при загрозі банкрутства : автореф. дис. на 

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

приємствами" / Омельченко Ольга Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. полі-

техн. ін-т". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-5077 А] 

 УДК 658.589:62 

6978. Осадчук О. П. Формування системи управління якістю на підприємствах 

молочної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Осадчук Оксана Павлівна ; Нац. 

ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3974 А] 

 УДК 658.56:637.1 
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6979. Попович А. В. Формування фінансового механізму реструктуризації 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Попович Андрій Володи-

мирович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. 

— 100 пр. — [2015-4601 А] 

 УДК 658.16:629.73 

6980. Ставицький О. В. Управління стратегічним розвитком підприємств 

хлібопекарської галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ставицький Олександр 

Вікторович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-4742 А] 

 УДК 658.114:664.6]:005.21 

6981. Сусіденко О. В. Формування системи забезпечення фінансової безпеки 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сусіденко Олексій Валентино-

вич ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2015-5103 А] 

 УДК 658.15 

6982. Тимохіна Я. О. Управління комплексом маркетингових комунікацій 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тимохіна Яна Олек-

сандрівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-4863 А] 

 УДК 658.821:62 

6983. Туболець К. Г. Оцінка системи управління маркетинговими послугами 

підприємств з виробництва та перероблення сільськогосподарської продукції : 

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

та упр. підприємствами" / Туболець Катерина Геннадіївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування, [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Рівне, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5226 А] 

 УДК 658.8:338.43 

6984. Турченяк О. В. Формування та використання фінансового капіталу в 

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

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Турченяк Олександр 

Васильович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3991 А] 

 УДК 658.14/.15 

6985. Хаванова М. С. Стратегічне управління фінансово-економічною без-

пекою підприємства : (на прикладі автомобілебуд. підприємств) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. 

діяльності" / Хаванова Марина Сергіївна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — 

Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв) та в тексті. — 120 пр. 

— [2015-5109 А] 

 УДК 658.15:629.33 

6986. Хлєбнікова Н. Б. Товарознавча оцінка гідрофобізованого хутряного та 

шкіряного велюру : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Хлєбнікова Наталія Борисів-

на ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад., [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т 

економіки і торгівлі"]. — Львів, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-4356 А] 

 УДК 658.52:005.52:[675.62+675.26 

6987. Шумський О. В. Наукове обґрунтування інформаційного забезпечення 

товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.08 

"Товарознавство непродовол. товарів" / Шумський Орест Васильович ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (42 назви). — 100 пр. — [2015-3906 А] 

 УДК 658.62:659.126 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість  

і спорiдненi галузі 

На ступінь кандидата 

6988. Калашников Ю. В. Одержання оксидного каталізатора конверсії ме-

танолу у формальдегід на основі молібдофератів(ІІ) амонію : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. 

речовин" / Калашников Юрій Володимирович ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. 

ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (20 назв). 

— 100 пр. — [2015-4679 А] 

 УДК 66.097.3 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

6989. Бєлянська О. Р. Одержання комплексного NPKCa-добрива на основі 

техногенних відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Бєлянська Олександра Ростисла-

вівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. 

— Дніпропетровськ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (24 назви). — 

100 пр. — [2015-4885 А] 

 УДК 661.152.3.063.6 

6990. Захаров Р. І. Одержання оксиген- і хлорвміщуючих окисників способом 

плазмової обробки водних розчинів натрію хлориду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Захаров 

Роман Ігорович ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 

2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). — 100 пр. — [2015-4558 А] 

 УДК 661.413 

6991. Керемет М. А. Наукові основи технології синтезу продуктів окиснення 

4-амінотолуену озоном у рідкій фазі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Керемет 

Михайло Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєро-

донецьк (Луган. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — Примірник деф.: 

На с. 14—15, 16—17, 18—19 однаковий текст. — 100 пр. — [2015-3808 А] 

 УДК 661.94.091.2 
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663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова 

промисловість 

663.2/.3 Виноробство 

На ступінь кандидата 

6992. Тенетка А. І. Удосконалення технології рожевих столових виномате-

ріалів з використанням антиоксидантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів 

бродіння" / Тенетка Аліна Іванівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-5348 А] 

 УДК 663.252 

663.5 Спиртогорілчане виробництво 

На ступінь кандидата 

6993. Корнієнко Л. В. Дослідження мембранних методів переробки після-

спиртової зернової барди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / 

Корнієнко Людмила Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (21 назва). — 100 пр. — [2015-5397 А] 

 УДК 663.5 

664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль. Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 

6994. Парахоня А. М. Наукове обґрунтування параметрів транспортних систем 

екстракторів цукробурякового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та 

фармацевт. вир-в" / Парахоня Андрій Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій. — 

Київ, 2015. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2015-4841 А] 

 УДК 664.12.03 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське  

виробництво 

На ступінь кандидата 

6995. Пахомова І. В. Споживні властивості та збереженість вафель із жиро-

вими начинками : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Пахомова Інна Володимирівна ; 

Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2015-4842 А] 

 УДК 664.68 

6996. Ткаченко А. С. Формування споживних властивостей печива цукрового 

підвищеної харчової цінності : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Ткаченко Аліна Сергіївна ; 

Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (23 назви). — 100 пр. — [2015-4864 А] 

 УДК 664.682 
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666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь кандидата 

6997. Мельник О. М. Композиційні високоміцні, зносостійкі матеріали полі-

функціонального призначення на основі нанопорошків ZrO2 : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. 

матеріалів" / Мельник Ольга Михайлівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 

[Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—18 (26 назв). — 150 пр. — [2015-3965 А] 

 УДК 666.3.046.44 

666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні  

та залізобетонні вироби 

На ступінь кандидата 

6998. Вірченко В. В. Підвищення ефективності роботи мобільного малогаба-

ритного штукатурного агрегату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Вірченко 

Віктор Вікторович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Полтав. нац. техн. ун-т 

ім. Юрія Кондратюка]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-3934 А] 

 УДК 666.97.031.4 

6999. Панасюк В. О. Структура та властивості бетонів тривалого твердіння : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 

матеріали та вироби" / Панасюк Вадим Олександрович ; Одес. держ. акад. буд-ва та 

архітектури. — Одеса, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-4273 А] 

 УДК 666.972.01 

7000. Солоненко І. П. Структура і властивості модифікованих цементобетонів 

для покриттів автомобільних доріг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Солоненко Ірина Петрівна ; 

Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 2015. — 16 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4313 А] 

 УДК 666.946:625.7.06 

667 Лакофарбова промисловість 

На ступінь кандидата 

7001. Мороз О. В. Технологія синтезу пігментних "сплавів" з кубових по-

ліциклічних барвників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Мороз Олексій Валерійо-

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

2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 150 пр. — [2015-3837 А] 

 УДК 667.28.091.2 

7002. Панчева Г. М. Технологія кадмійвмісних багатошарових покриттів з 

фотоелектричними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Панчева Ганна Ми-

хайлівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—18 (25 назв). — 100 пр. — [2015-5334 А] 

 УДК 667.6:661.848]:621.383.51 

669 Металургія 

669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство.  

Металургійні процеси 

На ступінь кандидата 

7003. Каверинський В. В. Вплив дисперсних модифікаторів на структуру і 

властивості алюмінієвих і залізовуглецевих сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Каверинський Влади-

слав Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Фран-

цевича. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (24 назви). — 100 пр. 

— [2015-4294 А] 

 УДК 669.017.16-151.86 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

7004. Пляхтур О. О. Керування структурою, властивостями та спадковістю 

сталей в системі "шихта—розплав—виливок" : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознавство та терміч. оброб. металів" / 

Пляхтур Олександр Олександрович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. 

— Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 120 пр. — [2015-

4145 А] УДК 669.141.246.017.018 

7005. Швачка О. І. Підвищення ефективності паливовикористання в доменній 

печі на основі вибору раціональних дуттєвих параметрів з урахуванням теплових 

втрат : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 

"Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Швачка Олександр Іванович ; 

НАН України, Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова. — Дніпропетровськ, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-

4873 А] УДК 669.162.21.04 

7006. Шумельчик Є. І. Підвищення ефективності доменної плавки на основі 

нових критеріїв та методів управління тепловим режимом : автореф. дис. на здобуття 

наук ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та 

спец. сплавів" / Шумельчик Євген Ігорович ; НАН України, Ін-т чор. металургії 

ім. З. І. Некрасова. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—

16 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4879 А] УДК 669.162.21.04 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі  

промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь кандидата 

7007. Білецький М. О. Ресурсоощадна технологія розпилювання низько-

товарних колод на базі круглопилкових верстатів : автореф. дис. на здобуття наук. 



   

 
225 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення 

меблів та виробів з деревини" / Білецький Михайло Олексійович ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-4203 А] 

 УДК 674.023:621.936 

7008. Спірочкін А. К. Низькотемпературне сушіння пилопродукції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія 

деревооброб., виготовлення меблів та виробів з деревини" / Спірочкін Андрій 

Костянтинович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2015-4277 А] 

 УДК 674.047 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 

7009. Василенко В. М. Розробка композиційних текстильних матеріалів з 

використанням регенерованих волокон : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Василенко Вікторія Миколаїв-

на ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—21 (26 назв). — 100 пр. — [2015-5370 А] 

 УДК 677.017.87:685.348 

7010. Василенко М. П. Оцінка комфортності матеріалів для одягу за пара-

метрами шумових сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Василенко Микола Павлович ; Київ. нац. 

ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5371 А] 

 УДК 677.017.87 

7011. Калашник В. Ю. Удосконалення технологічних процесів в'язання та 

ткацтва з урахуванням анізотропії фрикційних властивостей нитки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. 

матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Калашник Валерій Юрійович ; Київ. нац. 

ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-5386 А] 

 УДК 677.017:687.3 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь доктора 

7012. Никулишин І. Є. Наукові основи і технологія каталітичної кооліго-

меризації побічних продуктів піролізу вуглеводнів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / 

Никулишин Ірена Євгенівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (49 назв). — 100 пр. — [2015-4838 А] 

 УДК 678.762.044 

На ступінь кандидата 

7013. Оробчук О. М. Дисперсійна коолігомеризація суміші ненасичених вугле-

воднів фракції С9 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 



   

 
226 

05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Оробчук Оксана Михайлівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2015-4305 А] 

 УДК 678.742 

681 Точна механіка та автоматика 

681.12/.18 Промислові лічильники. Торговельні автомати.  

Сортувальні та шліфувальні машини 

На ступінь кандидата 

7014. Малісевич В. В. Контроль енергетичної цінності природного газу із 

застосуванням термоанемометричних перетворювачів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та 

визначення складу речовин" / Малісевич Віталій Васильович ; Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(30 назв). — 100 пр. — [2015-4401 А] 

 УДК 681.121.83 

681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна  

техніка та її виробництво. Ваги 

На ступінь кандидата 

7015. Клепач М. М. Метод та технічні засоби контролю якісних показників 

нафтопродуктів з використанням нейромережевих технологій : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю 

та визначення складу речовин" / Клепач Марко Миколайович ; Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Івано-

Франківськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (31 назва). — 100 пр. — 

[2015-4565 А] 

 УДК 681.2.08:532.1]:665.7 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь кандидата 

7016. Бородкіна Г. М. Електродинамічні властивості і характеристики НВЧ 

ближньопольового резонаторного датчика контролю малооб'ємних проб біологічних 

рідин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.01 

"Фізика приладів, елементів і систем" / Бородкіна Ганна Миколаївна ; Харків. нац. 

ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 27 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—23 (16 назв). 

— 100 пр. — [2015-4043 А] 

 УДК 681.586.782 

7017. Клименко О. М. Автоматизоване управління стерилізаторами періодич-

ної дії з використанням методів розробки програматорів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Клименко Олег Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 21, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 95 пр. — [2015-

4257 А] УДК 681.536.5 
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7018. Коваленко С. В. Синтез систем автоматичного керування теплопоста-

чанням на основі множинних критеріїв якості теплових процесів будівель : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація 

процесів керування" / Коваленко Сергій Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2015-3812 А] 

 УДК 681.53:697 

7019. Омельчук А. А. Оптимізація процесів оперативного керування судно-

підйомним комплексом типу сліп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Омельчук Антон 

Анатолійович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — [2015-3972 А] 

 УДК 681.5:629.5 

7020. Прокопенко Т. О. Інформаційне та програмне забезпечення автоматизо-

ваної системи керування температурно-вологісним режимом овочевої теплиці : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація 

процесів керування" / Прокопенко Тетяна Олександрівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. 

— Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-5089 А] 

 УДК 681.5:004.4:631.234 

7021. Соснін К. В. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при 

керуванні сушінням зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Соснін Костянтин Володи-

мирович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Кіровоград, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-4314 А] 

 УДК 681.5:664.723 

7022. Тарахтій О. С. Система автоматичного управління когенераційною енер-

гетичною установкою, що враховує зміну якості палива : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Тарахтій Ольга Сергіївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2015-4069 А] 

 УДК 681.5 

7023. Ухін О. О. Автоматизація процесів робастного керування динамічним 

позиціонуванням бурового судна з урахуванням функціональних обмежень : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація 

процесів керування" / Ухін Олег Олександрович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Херсон, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3992 А] 

 УДК 681.5:656.61.052.4 

7024. Фаріс Самір Расмі Альхорі. Метод автоматичного контролю ступеня 

завантаження рудою барабанних млинів магнітозбагачувальних фабрик : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація 

процесів керування" / Фаріс Самір Расмі Альхорі ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — 

Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

5229 А] УДК 681.5:621.926.4-531.3 

7025. Цапар В. С. Автоматизація процесів керування тепловим режимом 

скловарних печей : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
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05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Цапар Віталій Степанович ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2015-4870 А] УДК 681.5 

7026. Цвіркун С. Л. Адаптивне керування процесом сортування кускової руди 

на базі нечіткого визначення мінералого-технологічних різновидів : автореф. дис. на 

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

керування" / Цвіркун Сергій Леонідович ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг 

(Дніпропетров. обл.), 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-4755 А] УДК 681.513 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь кандидата 

7027. Муравйов О. В. Пасивна оптична атермалізація діоптрійних об'єктивів 

інфрачервоних приладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / Муравйов Олександр Володимиро-

вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4714 А] 

 УДК 681.7.015.2:535.317 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь доктора 

7028. Шумаков І. В. Теоретико-методологічні принципи формування органі-

заційно-технологічних рішень зведення підземних частин цивільних будівель : авто-

реф. дис на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та 

орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Шумаков Ігор Валентинович ; Харків. нац. ун-т буд-ва 

та архітектури. — Харків, 2015. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (39 назв). 

— 100 пр. — [2015-4360 А] 

 УДК 69.05 

На ступінь кандидата 

7029. Лепська Л. А. Формування комплектів оснастки для примусових методів 

монтажу малоповерхових каркасних будівель : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-

ва" / Лепська Любов Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3825 А] 

 УДК 69.056.5 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

7030. Албу-Хасан Ахмед Моуса Абдулхаді. Підвищення фізико-механічних 

властивостей бетону за допомогою модифікації вапняного в'яжучого : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та 

вироби" / Албу-Хасан Ахмед Моуса Абдулхаді ; Одес. держ. акад. буд-ва та архі-

тектури. — Одеса, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. 

— [2015-5003 А] УДК 691.34:691.554 
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7031. Керш Д. В. Гіпсові композиції з зольними мікросферами : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та 

вироби" / Керш Дмитро Володимирович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — 

Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

5168 А] УДК 691.335-035.683 

692 Конструктивні частини та елементи споруд 

На ступінь доктора 

7032. Бойко А. О. Розробка методології оптимального проектування та 

експлуатації енергоефективних лебідок пасажирських ліфтів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / 

Бойко Андрій Олександрович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 36, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (51 назва). — 100 пр. — [2015-4004 А] 

 УДК 692.66 

699.8 Заходи із захисту будівель і споруд.  

Протиаварійні заходи 

На ступінь кандидата 

7033. Менейлюк І. О. Забезпечення експлуатаційної ефективності теплоізо-

ляції вентильованих фасадів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Менейлюк Іван 

Олександрович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Одес. держ. акад. буд-ва та 

архітектури]. — Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-4832 А] 

 УДК 699.86 

7034. Фаренюк Є. Г. Тепловий режим світлопрозорих огороджувальних конст-

рукцій сучасних багатоповерхових будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Фаренюк 

Єгор Геннадійович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Держ. під-

приємство "Держ. НДІ буд. конструкцій"]. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-5105 А] 

 УДК 699.865:692.82 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь доктора 

7035. Прусов Д. Е. Теорія та методологія прогнозування наслідків інженерної 

підготовки перетворення міських територій зі щільною забудовою та складними 

геологічними умовами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.23.20 "Містобудування та територ. планування" / Прусов Дмитро Едуардо-

вич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2015. — 41 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 35—38 (53 назви). — 100 пр. — [2015-4727 А] 

 УДК 711.4 
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На ступінь кандидата 

7036. Гасенко Л. В. Принципи містобудівної організації велоінфраструктури у 

середніх і великих містах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.20 "Містобудування та територ. планування" / Гасенко Ліна Володи-

мирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Конд-

ратюка]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-4660 А] 

 УДК 711.4:625.711.4 

7037. Кіс Н. Ю. Методи удосконалення соціально-планувальної структури 

середнього міста : (на прикладі Ужгорода) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.20 "Містобудування та територ. планування" / Кіс 

Надія Юріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—21. — [2015-4688 А] 

 УДК 711.5(477.87-25) 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 

7038. Буряк О. П. Процеси й інститути відтворення архітектурного профе-

сіоналізму у вітчизняній архітектурі 2-ї пол. ХХ — поч. ХХІ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, 

реставрація пам'яток архітектури" / Буряк Олександр Петрович ; Харків. нац. ун-т 

буд-ва та архітектури. — Харків, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (68 назв). 

— 100 пр. — [2015-3773 А] 

 УДК 72.02(477)"195/200" 

На ступінь кандидата 

7039. Джафарі Хагігі Саід. Принципи екоестетики як метод формування 

образу екологічної архітектури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архі-

тектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / 

Джафарі Хагігі Саід ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. ун-т 

міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18 

(7 назв). — 120 пр. — [2015-4014 А] 

 УДК 72.01:111.852:502 

7040. Ілляш А. М. Принципи формування багатофункціональних комплексів у 

структурі "Великого міста" : (на прикладі м. Харкова) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація 

пам'яток архітектури" / Ілляш Аліна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 ( 8 назв). — 150 пр. — 

[2015-3803 А] УДК 72.012:711.433](477.54-25) 

7041. Смолінська О. Е. Архітектурна морфологія дерев'яних церков Волині 

ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : 

[спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Смолінська 

Ольга Едвардівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і 

архітектури, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Київ, 2015. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4065 А] 

 УДК 726:27-523.42-035.3](477.82)"18/19" 

7042. Якубовський І. В. Розвиток архітектури садибного житла Львова кінця 

XVIII — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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архітектури : спец. 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / 

Якубовський Ігор Вячеславович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3913 А] 

 УДК 728.3(477.83-25)"179/200" 

745/749 Художні промисли.  

Декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн 

На ступінь доктора 

7043. Кротова Т. Ф. Класичний костюм в європейській моді ХІХ — початку 
ХХІ століття: еволюція форм і художньо-стильові особливості : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : спец. 17.00.06 "Декорат. і приклад. 
мистецтво" / Кротова Тетяна Федорівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2015. 
— 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (23 назви). — 100 пр. — [2015-4137 А] 

 УДК 746.01:687.016](4)"18/20" 

На ступінь кандидата 

7044. Попенюк В. М. Кивоти Гуцульщини другої половини ХІХ—ХХ століть 
як сакрально-літургійний центр вівтаря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.06 "Декорат. і приклад. мистецтво" / По-
пенюк Володимир Миколайович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-
фаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — 
[2015-3976 А] УДК 749.1:27-526](477.85/.87)"18/19" 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь кандидата 

7045. Даниленко Л. В. Стильова еволюція графічного дизайну Великої Брита-
нії другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Даниленко Леся Вікторівна ; Львів. 
нац. акад. мистецтв, [Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв]. — Львів, 2015. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4133 А] 

 УДК 76.012(410)"19" 
7046. Пономаревська О. І. Народний іконопис Київського та Чернігово-Сівер-

ського Полісся кінця XVIII—ХІХ століть: релігійно-історичний, соціокультурний і 
фольклорний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Пономаревська Олена 
Іванівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Київ, 2015. — 22 с. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5207 А] 

 УДК 75.04:27-526.62](477.41+477.51)"17/18" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь кандидата 

7047. Афанасенко Т. В. Темброколористична палітра у фортепіанних творах 
Олів'є Мессіана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Афанасенко Тетяна Володимирівна ; М-во культури 
України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2015. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2015-5281 А] 

 УДК 781.22:[780.8:780.616.432](44) 
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7048. Ван Пен. Тема Дон Жуана як семантична парадигма європейського 

музичного мистецтва (XVIII—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ван Пен ; Одес. нац. муз. акад. 

ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 120 пр. 

— [2015-4286 А] 

 УДК 781.6.03(4)"17/19" 

7049. Давидов С. П. Фактурна організація джазового твору : (на матеріалі 

фортепіан. мистецтва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Давидов Сергій Петрович ; М-во 

культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2015-3939 А] 

 УДК 780.8.036.9:780.616.432 

7050. Жданько І. А. Клімат та природний ландшафт як фактори повсякденного 

життя у творчих біографіях композиторів ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Жданько Ірина Андріївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

100 пр. — [2015-5299 А] 

 УДК 78.071.1.036:[551.58+911.5 

7051. Летичевська О. М. Хорове виконавство як складова оперної вистави: 

творчість Л. М. Венедиктова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Летичевська Оксана Ми-

колаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-4822 А] 

 УДК 782.087.68:78.071.2(477) 

7052. Линник М. С. Роль діяльності Р. В. Геніки у музичному житті Харкова 

кінця ХІХ — початку ХХ сторіч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Линник Марія Сергіївна ; М-во 

культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 

2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2015-3958 А] 

 УДК 78.072.2(477.54-25)"189/191" 

7053. Малахова О. О. Естетичний код сучасної пісенної лірики (кінець ХХ — 

початок ХХІ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Малахова Олена Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-4947 А] 

 УДК 784.01:111.852]"199/201" 

7054. Медвідь Т. О. Розвиток музичного навчання у загальноосвітніх закладах 

України 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" / 

Медвідь Тетяна Олександрівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 

Дрогобич (Львів. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2015-5316 А] 

 УДК 373.016:78](477)"199/200" 

7055. Пан Тінтін. Жанр сонати для флейти і фортепіано та композиторська 

поетика ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
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знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Пан Тінтін ; Одес. нац. муз. акад. 

ім. А. В. Нежданової [М-ва культури України]. — Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 120 пр. — [2015-4721 А] 

 УДК 785.72.082.2"19" 

7056. Хіль О. М. Тема дитинства-юнацтва як фактор жанрової типології форте-

піанного концерту у вітчизняній інструментальній музиці ХХ століття : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мис-

тецтво" / Хіль Олена Михайлівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — 

Одеса, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 120 пр. — [2015-5232 А] 

 УДК 785.6.036:780.616.432](477) 

7057. Чорна Є. Б. Дитяча фортепіанна музика у контексті авторського стилю 

А. Караманова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чорна Єлизавета Борисівна ; М-во культури 

України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 2015. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2015-3893 А] 

 УДК 780.8.071.1-053.2:780.616.432](477)(092) 

7058. Шевченко Н. С. Синтез співацьких манер в українській музиці кінця 

ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Шевченко Наталія Степанівна ; 

Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Одеса, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 120 пр. — 

[2015-4633 А] 

 УДК 784.03(477)"199/201" 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь доктора 

7059. Панасюк В. Ю. Специфіка взаємодії художнього та нехудожнього в 

системі театральних комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Панасюк Валерій 

Юрійович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 2015. — 

41 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (41 назва). — 100 пр. — [2015-5079 А] 

 УДК 792.01.072.2 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 

7060. Адель М. А. Марайта. Фізична реабілітація осіб працездатного віку 

після артроскопічної реконструкції ротаторної манжети плеча : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. 

реабілітація" / Адель М. А. Марайта ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — 

Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (7 назв). — 100 пр. — 

[2015-3922 А] 

 УДК 796.035:[617.572:616.72-002]-089]-053.8 

7061. Вереньга Ю. В. Удосконалення фізичної підготовки працівників МВС 

України на етапі професійного становлення : автореф. дис на здобуття наук. ступеня 
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канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Вереньга Юрій Володимирович ; Львів. держ. ун-т фіз. 

культури. — Львів, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-4327 А] 

 УДК 796.011.3:351.74(477) 

7062. Войтович І. М. Методика навчання пішохідного туризму учнів 

10—11-х класів на профільному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Войтович Ірина 

Миколаївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5372 А] 

 УДК 796.5:373.5.016 

7063. Герасимчук А. Ю. Програмування занять превентивного змісту у 

фізичному вихованні учнів перших класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Герасимчук Андрій Юрійович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2015-4543 А] 

 УДК 796.011.3:373.3 

7064. Мазур В. А. Технологія залучення учнів спеціальної медичної групи до 

фізичної активності під час навчання в основній школі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 

фіз. виховання різних груп населення" / Мазур Валерій Анатолійович ; ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-4945 А] 

 УДК 796.035-057.874 

7065. П'ятничук Г. О. Формування психофізіологічних якостей студентів 

засобами легкої атлетики в 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" / П'ятничук Галина Олексіївна ; Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-4494 А] 

 УДК 796.011.3:796.42]-057.87 

7066. Рода О. Б. Специфіка побудови базових мезоциклів тренувального 

процесу спортсменів, які спеціалізуються з бігу на середні дистанції : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Рода Ольга Борисівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4037 А] 

 УДК 796.422.14.015 

7067. Хлус Н. О. Технологія підвищення фізичної підготовленості студенток 

ВНЗ гуманітарного профілю засобами степ-аеробіки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Хлус Наталія Олександрівна ; Львів. держ. ун-т 

фіз. культури, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Львів, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-4507 А] 

 УДК 796.011.3:796.412]-057.87-055.2 
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8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

7068. Міщенко А. Л. Мультилінгвальна текстова комунікація у світлі сучасних 

лінгвістичних технологій : (на матеріалі техн. документації) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.21 "Структур., приклад. та мат. 

лінгвістика" / Міщенко Алла Леонідівна ; НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, [Укр. мовно-інформ. фонд НАН України]. — Київ, 2015. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—38 (29 назв). — 100 пр. — [2015-4713 А] 

 УДК 81'246.3'279.6 

На ступінь кандидата 

7069. Дзябко Ю. М. Семантична структура термінологічного поля "мовна 

політика" в українській та японській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Дзябко 

Юлія Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5029 А] 

 УДК 811.161.2+811.521]'272 

7070. Іванченко А. В. Лінгвостилістичні та функціональні особливості екфра-

сисних комплексів у художньому тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Іванченко Андрій Валентинович ; 

Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2015. — 19 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4389 А] 

 УДК 81'38:821.111-3 

7071. Комарницька О. І. Моделі та методи лінгвістичного аналізу тексту інте-

лектуальної системи оцінювання знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.21 "Структур., приклад. та мат. лінгвістика" / Комар-

ницька Оксана Іванівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 

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

прикордон. служба України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-4395 А] 

 УДК 81'322.2 

7072. Лєпухова Н. І. Відтворення особливостей німецької літературної ро-

мантичної казки в україномовних перекладах : (лінгвопрагмат. і лінгвокультурол. 

аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 

"Перекладознавство" / Лєпухова Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-4703 А] 

 УДК 81'255.4:821.112.2-343.03=161.2 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 

7073. Бобошко Т. М. Оцінні респонсивні висловлення в сучасній англійській 

мові: комунікативно-прагматичні та функціональні характеристики : (на матеріалі 
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америк. і британ. худож. творів початку ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бобошко Тетяна 

Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Центр наук. дослідж. та ви-

кладання інозем. мов НАН України]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-4768 А] 

 УДК 811.111'06'42 

7074. Горицька Ю. В. Засоби вираження вторинної мовної особистості в 

англомовному художньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Горицька Юлія Василівна ; Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-4288 А] 

 УДК 811.111'42 

7075. Зінченко Г. Є. Розвиток аппозитивних конструкцій в англійській мові 

VII—XVII століть: структурно-функціональний аспект : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Зінченко Ганна 

Євгенівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4387 А] 

 УДК 811.111'367"06/16" 

7076. Колосова Г. А. Ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля "My Early 

Life": семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Колосова Ганна Андріїв-

на ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 

Одеса, 2015. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2015-

4811 А] УДК 811.111'373.2:821.111-94.09(092) 

7077. Рубчак О. Б. Просодична організація англомовних інтерв'ю : (експерим.-

фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.04 "Герман. мови" / Рубчак Ольга Борисівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4416 А] 

 УДК 811.111'342 

7078. Сподарик О. В. Британський полікодовий художній текст початку 

ХХІ століття: семантико-структурний та функційний виміри : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Сподарик 

Оксана Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 ( 9 назв). — 

100 пр. — [2015-4067 А] 

 УДК 811.111'22'42:821(410)-3.09]"19" 

7079. Талавіра Н. М. Безартиклеві прийменникові звороти сучасної англій-

ської мови: когнітивно-дискурсивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Талавіра Наталія Ми-

хайлівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. 

— Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 120 пр. — [2015-4986 А] 

 УДК 811.111'06'367.4'42 

7080. Теличко В. О. Комунікативні стратегії учасників англомовних професій-

них Інтернет-форумів : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Теличко Вероніка Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 

[2015-4862 А] 

 УДК 811.111'27:004.773.7 
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7081. Терехова Л. В. Газетний макротекст: єдність категорій час, простір, 

людина в публікаціях про кризову ситуацію : (на матеріалі англомов. періодики) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Терехова Лілія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4744 А] 

 УДК 811.111'37'42:070 

7082. Худик К. Г. Лінгвокультурний простір англійської народної казки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. 

мови" / Худик Катерина Георгіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-3887 А] 

 УДК 811.111'373.2:398.2 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь доктора 

7083. Кійко С. В. Мовна і міжмовна омонімія в німецько-українських пара-

лелях: лінгвосинергетичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" ; 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Кійко 

Світлана Василівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — Київ, 2015. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—30 (70 назв). — 100 пр. — 

[2015-4687 А] 

 УДК 811.112.2+811.161.2]'373.423 

На ступінь кандидата 

7084. Білоус Н. В. Лінгвокогнітивна модель перекладу теологічних текстів : 

(нім.-укр. напрямок) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Білоус Наталія Вячеславівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. : схема. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-4648 А] 

 УДК 811.112.2+811.161.2]'25'42:2-23/-25 

7085. Бондарчук О. Ю. Лінгвокультурний типаж "Aussteiger" у сучасному 

німецькомовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бондарчук Олена Юріївна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-4243 А] 

 УДК 811.112.2'42 

7086. Яремко М. В. Структурно-композиційні та мовностилістичні засоби 

вираження мовчання в художньому тексті : (на матеріалі прози Роберта Вальзера) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. 

мови" / Яремко Мар'яна Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3916 А] 

 УДК 811.112.2'42 

811.14 Грецька мова 

На ступінь кандидата 

7087. Косицький М. М. Аналітизм і синтетизм у морфології та словотворенні 

сучасної новогрецької мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
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наук : [спец.] 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / Косицький Микола 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-5306 А] 

 УДК 811.14'06'366'373.611 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

7088. Коваль Л. М. Головний компонент односкладного речення в між'ярус-

них співвідношеннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Коваль Людмила Михайлівна ; НАН України, Ін-т укр. 

мови, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Київ, 2015. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 28—31 (31 назва). — 120 пр. — [2015-5047 А] 

 УДК 811.161.2'367.332 

7089. Колесников А. О. Морфологія українських говірок межиріччя Дністра і 

Дунаю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Колесников Андрій Олександрович ; НАН України, Ін-т укр. мови. — 

Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—35 (42 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2015-5049 А] 

 УДК 811.161.2'282.3(477.74) 

7090. Фаріон І. Д. Суспільний статус староукраїнської мови XIV—XVII сто-

літтях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Фаріон Ірина Дмитрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Київ, 2015. — 49 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 43—47. — 

100 пр. — [2015-4624 А] 

 УДК 811.161.2'27"13/16" 

На ступінь кандидата 

7091. Байлюк Н. О. Порівняльно-історичний аналіз ґемінованих приголосних 

в українській і німецькій мовах : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 

мовознавство" / Байлюк Наталія Олександрівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса, 

2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-4368 А] 

 УДК 811.161.2+811.112.2]'342.42 

7092. Богуш О. М. Українська астрономічна термінологія кінця ХІХ — першої 

третини ХХ століття: ґенеза, структура, системна організація : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Богуш Оксана 

Михайлівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Луцьк, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2015-5322 А] 

 УДК 811.161.2'276.6:52]"18/19" 

7093. Василик О. Б. Мікротопонімія Уманщини XVII—XIX ст. : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Василик 

Оксана Борисівна ; Донец. нац. ун-т, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — 

Вінниця, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-

3775 А] УДК 811.161.2'373.21(477.46)"16/18" 

7094. Гоменюк О. О. Концептосфери флори і фауни в українській дитячій 

прозі Є. Гуцала і М. Вінграновського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Гоменюк Олена Олегівна ; Київ. нац. ун-т 
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ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-4902 А] 

 УДК 811.161.2'373:821.161.2-3-93.09(092) 

7095. Дзюман Н. П. Семантико-синтаксична сфера займенника в сучасній 

українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Дзюман Наталія Петрівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 

[2015-5028 А] 

 УДК 811.161.2-26'06'367.626 

7096. Дмитрієв С. В. Когнітивно-ономасіологічний аналіз номінацій особи в 

сучасних українських соціолектах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Дмитрієв Сергій Вікторович ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2015-4670 А] 

 УДК 811.161.2'06'373.23'27 

7097. Кабиш М. Ю. Звукопис в українській поезії першої половини 

ХХ століття: семантика, функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Кабиш Марина Юріївна ; НАН України, 

Ін-т укр. мови, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 65 пр. — [2015-4678 А] 

 УДК 811.161.2'342 

7098. Кузьмич О. Я. Мовні засоби творення комічного в українській прозі 

кінця ХХ століття — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Кузьмич Олена Ярославівна ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5400 А] 

 УДК 811.161.2'373:821.161.2-3.09]"199/201" 

7099. Хараман Н. О. Мовний образ автора у "Щоденнику" О. Довженка : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Хараман Наталія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5111 А] 

 УДК 811.161.2'38 

7100. Шаніна О. С. Медичний дискурс: комунікативно-прагматичний і су-

гестивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шаніна Ольга Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова. — Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-

4998 А] УДК 811.161.2'42 

82 Художня література. Літературознавство  

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

7101. Драпак Г. Б. Ідентичність читача: від тексту до гіпертексту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / 

Драпак Галина Борисівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира ГнатюкА]. — Миколаїв, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—

19 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-3790 А] УДК 82.09 
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821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

7102. Дубравська З. Р. Образ автора в біографічній і мемуарній прозі : 

(на матеріалі творчості Мартіна Еміса) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Дубравська Зоряна Романівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5381 А] 

 УДК 821.111-94.09(092) 

821.133.1.0 Французька література 

На ступінь кандидата 

7103. Доценко Н. В. Проза Патріка Модіано : (принципи інтермедіальності) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 "Літ. 

зарубіж. країн" / Доценко Наталія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2015-5295 А] 

 УДК 821.133.1-3.09(092) 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь доктора 

7104. Юферева О. В. Еволюція віршованих жанрів подорожі, щоденника, 

послання в російській поезії другої половини ХІХ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Юферева Олена 

Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара]. — Харків, 2015. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—35 (46 назв) та в 

підрядк. прим. — 150 пр. — [2015-4516 А] 

 УДК 821.161.1-1.09"18" 

На ступінь кандидата 

7105. Маханьков Є. А. Мала проза Гайто Газданова: поетика мотивних комп-

лексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 

"Рос. літ." / Маханьков Євген Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — 

[2015-4950 А] 

 УДК 821.161.1-32.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

7106. Бігун О. А. Амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. 

літературознавство" ; 10.01.01 "Укр. літ." / Бігун Ольга Альбертівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (40 назв). — 

100 пр. — [2015-5244 А] 

 УДК 821.161.2.09(092) 

7107. Галета О. І. Антологія як спосіб репрезентації української літератури 

кінця ХІХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." ; 10.01.01 "Укр. літ." / Галета Олена 

Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 34—37 (36 назв). — 100 пр. — [2015-4540 А] 

 УДК 821.161.2.09"19/20" 

7108. Левченко Г. Д. Семіосфера лірики Лесі Українки: становлення, типо-

логія, контекст : автореф. дис на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." ; 10.01.06 "Теорія літ." / Левченко Галина Дмитрівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 40 с. 

— Бібліогр.: с. 34—37 (34 назви). — 100 пр. — [2015-4340 А] 

 УДК 821.161.2.09 

7109. Ленська С. В. Українська мала проза 1920—1960-х років: ідейно-те-

матичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Ленська Світлана 

Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 34—38 (34 назви). — 100 пр. — [2015-5177 А] 

 УДК 821.161.2-32.09"192/196" 

7110. Приліпко І. Л. Ідейно-художні домінанти прози про духовенство в 

українській літературі ХІХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук 

ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Приліпко Ірина Леонідівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 

100 пр. — [2015-4847 А] 

 УДК 821.161.2-3.09:27-722.5]"18/20" 

На ступінь кандидата 

7111. Бартіш С. В. Антропологічні засади формування концепту дитяча поезія 

в українській та німецькій літературах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Бартіш Світлана 

Володимирівна ; Бердян. держ. пед. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-4525 А] 

 УДК 821.161.2+821.112.2]-1-93.09 

7112. Венгринович Н. Р. Феномен натуралізму Івана Франка й американська 

проза кінця ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Венгринович 

Наталія Романівна ; Бердян. держ. пед. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-4538 А] 

 УДК 821.161.2+821.111(73)]-3.091(092) 

7113. Гуцол М. І. Рецепція традиційних образів і сюжетів в українській 

драматургії кінця ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Гуцол Марія Іванівна ; Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2015-4785 А] 

 УДК 821.161.2'06-2.09 

7114. Панасюк А. М. Жанрова своєрідність прози Володимира Ґжицького у 

контексті розвитку української прози 20—30-х, 50—80-х років ХХ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
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літ." / Панасюк Алла Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. 

— Тернопіль, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2015-

4962 А] УДК 821.161.2-3.09"19"(092) 

7115. Починок Ю. М. Українська експериментальна поезія кінця ХХ — по-

чатку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Починок Юлія 

Мирославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2015-4604 А] 

 УДК 821.161.2-1.09"199/201" 

7116. Рега А. С. Художньо-філософська своєрідність прози Ольги Мак : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / 

Рега Аліна Сергіївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2015-5341 А] 

 УДК 821.161.2-3.09(092) 

7117. Слюсаренко М. І. Жанрово-комунікаційні особливості памфлетів Ми-

коли Хвильового доби "Камо грядеши" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Слюсаренко Марія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-4978 А] 

 УДК 821.161.2-92.09(092):070 

7118. Химинець А. А. Художня парадигма творчості Тараса Шевченка, Івана 

Франка та Лесі Українки в літературно-критичній рецепції Юрія Бойка (Блохина) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Химинець Адріана Арпадівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 

[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-3884 А] 

 УДК 821.161.2.09(092) 

7119. Худяк У. З. Візуальна поезія української літератури кінця ХХ — початку 

ХХІ ст.: традиційне й експериментальне : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Худяк Уляна Зеновіївна ; ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-5355 А] 

 УДК 821.161.2-1.09"19/20" 

7120. Шапіро В. Й. Порівняльно-типологічний аналіз видових і жанрових 

модифікацій української поезії 20-х років ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. літ." / Шапіро Володимир Йоси-

пович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

Тернопіль, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-4999 А] 

 УДК 821.161.2-1.09 

7121. Шахова К. І. Записки як жанровий різновид української прози ХХ — 

початку ХХІ століть: еволюція, специфіка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Шахова Катерина Ігорівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 2015. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5237 А] 

 УДК 821.161.2-3.09"19/20" 



   

 
243 

821.163.2.0 Болгарська література 

На ступінь кандидата 

7122. Сайковська О. Ю. Сучасна болгарська фантастика: ґенеза, жанрові 

модифікації та поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.03 "Літ. слов'ян. народів" / Сайковська Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4973 А] 

 УДК 821.163.2'06-312.9.09 

821.521.0 Японська література 

На ступінь кандидата 

7123. Кузьменко Ю. С. Традиція та модерн у творчості Танідзакі Джюн'ічіро : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. 

зарубіж. країн" / Кузьменко Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2015-5173 А] 

 УДК 821.521'06.09(092) 

821.58.0 Література китайсько-тибетськими мовами 

На ступінь кандидата 

7124. Щербаков Я. І. Буддійські мотиви в драмі доби Юань (1271—1368) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. 

зарубіж. країн" / Щербаков Ярослав Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 150 пр. — [2015-5120 А] 

 УДК 821.581-2.09"1271/1368" 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 

7125. Пустовалов С. Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного 

суспільства Північного Причорномор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Пустовалов Сергій Жанович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 30 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (24 назви). — 

[2015-4493 А] УДК 903'1(262.5-17-192.2)"637.3" 

На ступінь кандидата 

7126. Снитко І. О. Некрополі хори Ольвії VI—ІІІ ст. до н. е. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Снитко Іван 

Олексійович ; НАН України, Ін-т археології. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (15 назв). — 120 пр. — [2015-4066 А] 

 УДК 903.5(210.5:262.5)"-05/-02" 

7127. Филипчук Г. В. Культові пам'ятки VІІІ—ХІІ ст. в духовній культурі 

населення українського Прикарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Филипчук Галина Василівна ; НАН України, 

Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4505 А] 

 УДК 904:39](477.83+477.86)"07/11" 
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7128. Ягодинська М. О. Давньоруські пам'ятки Західного Поділля Х—ХІІІ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / 

Ягодинська Марина Олександрівна ; НАН України, Ін-т археології. — Київ, 2015. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (35 назв). — 100 пр. — [2015-4080 А] 

 УДК 904(477.43/.44)"09/12" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих  

країн. Подорожі. Регіональна географія 

910 Загальні питання. Географія як наука.  

Географічні дослідження. Подорожі 

На ступінь кандидата 

7129. Шпурік К. В. Регіональне картографування природної та історико-

культурної спадщини : (на прикладі Харків. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.12 "Геогр. картографія" / Шпурік Катерина 

Вячеславівна ; НАН України, Ін-т географії, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 150 пр. — [2015-4877 А] 

 УДК 910.27:528.9](477.54) 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

7130. Пилипенко І. О. Центро-периферійні процеси і структури в територіаль-

ній організації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. 

наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Пилипенко Ігор Олегович ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 2015. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 32—38 (65 назв). — 100 пр. — [2015-5203 А] 

 УДК 911.3 

На ступінь кандидата 

7131. Армашевська Т. В. Географо-топонімічний аналіз території Чернігів-

ської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 

11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Арма-

шевська Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4522 А] 

 УДК 911.9:81'373.21](477.51) 

7132. Гнатюк О. М. Суспільно-географічні аспекти дослідження територіаль-

ної ідентичності населення Подільського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Гнатюк 

Олексій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 22 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2015-5141 А] 

 УДК 911.372(477.43/.44) 

7133. Конякін С. М. Регіональна екомережа Черкаської області: географічні 

засади формування і розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. 

ресурсів" / Конякін Сергій Миколайович ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-4693 А] УДК 911.9:502.1](477.46) 
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7134. Маншиліна Т. І. Суспільно-географічне дослідження розвитку міст-

супутників та приміської зони Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Маншиліна Тетяна Іванівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-5314 А] 

 УДК 911.375(477.41) 

7135. Погребський Т. Г. Територіальні особливості системи охорони здоров'я 

Волинської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Погребський Тарас Георгійович ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2015-4966 А] 

 УДК 911.3:614.2](477.82) 

7136. Телебєнєва Є. Ю. Суспільно-географічне дослідження соціально-

економічного розвитку регіону : (на прикладі Харків. обл.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 

Телебєнєва Євгенія Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2015-4987 А] 

 УДК 911.3:332.1](477.54) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

7137. Маслак В. І. Ранньомодерна українська державність в сучасних поль-

ській та російській історіографіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 

Маслак Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерело-

знавства ім. М. С. Грушевського, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроград-

ського]. — Київ, 2015. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (29 назв) та в підрядк. прим. — 

120 пр. — [2015-4470 А] 

 УДК 930.2(438+(470+571)):94(477) 

На ступінь кандидата 

7138. Гірік С. І. Джерела дослідження ідейних засад Української комуністич-

ної партії (боротьбистів) (1918—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дис-

ципліни" / Гірік Сергій Іванович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та дже-

релознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2015. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—13. 

— 100 пр. — [2015-5250 А] 

 УДК 930.2:329.15(477)]"1918/1920" 

94 Історія загалом 

На ступінь кандидата 

7139. Гриценко А. П. Формування у старшокласників умінь використовувати 

інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-
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вчання" / Гриценко Андрій Петрович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, 

[Бердян. держ. пед. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-5292 А] 

 УДК 373.5.016:94(100):004.77 

94(100)".../05" Історія стародавнього світу загалом.  

Історія стародавніх народів 

На ступінь кандидата 

7140. Крижевський А. В. Антикознавство в Університеті Св. Володимира 

(1834—1919 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Крижевський Антон Васильович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-3954 А] УДК 94(3):378.4(477-25)"1834/1919" 

7141. Шеін С. С. Відносини Ольвії з грецьким та варварським світами у  

VI—I ст. до н. е. : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Шеін Сергій Сергійович ; Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Миколаїв, 

2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4875 А] 

 УДК 94(210.5-17:262.5)"-05/-00" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

7142. Черкас Б. В. Західні володіння Улусу Джучи XIII—XIV ст.: суспільно-

політичний та економічний розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Черкас Борис Володимирович ; НАН 

України, Ін-т історії України. — Київ, 2015. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—27 (30 назв). 

— 300 пр. — [2015-5115 А] 

 УДК 94(517.3)"12/13" 

На ступінь кандидата 

7143. Георгієва М. Д. Державна політика в аграрному секторі економіки 

Болгарії (1944—1989 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Георгієва Марія Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-4542 А] 

 УДК 94:338.43.02](497.2)"1944/1989" 

7144. Кузьміна С. Б. Трансформації етносоціальної структури населення 

Бессарабії (перша половина ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Кузьміна Сніжана Борисівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Чернівці, 

2015. — 25 с. — Бібліогр.: с. 21—23 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4697 А] 

 УДК 94:316.347](498.7)"18" 

7145. Лук'янченко С. В. Український комбатантський рух у Канаді в 50—80-ті рр. 

ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 

"Всесвіт. історія" / Лук'янченко Світлана Василівна ; НАН України, Ін-т україно-

знавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2015-4185 А] 

 УДК 94(71=161.2)"194/198" 
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7146. Субх М. А. Трансформаційні процеси в країнах Ради співробітництва 

арабських держав Затоки в умовах глобалізації (2001—2010 рр.) : автореф. дис. на 

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

Максим Алійович ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України, Каф. 

регіон. систем та європ. інтеграції. — Київ, 2015. — 26 с. — Бібліогр.: с. 22—24. — 

100 пр. — [2015-4983 А] 

 УДК 94(5-15)"2001/2010" 

7147. Філіпчук І. В. Формування ідей "Празької весни" (1956—1968 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Філіпчук Ігор Володимирович ; Дипломат. акад. України при М-ві 

закордон. справ України, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — [2015-5230 А] 

 УДК 94(437)"1956/1968" 

7148. Шолота Х. В. Український жіночий рух у Канаді (50—80-ті рр. ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Шолота Христина Василівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана 

Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(7 назв). — 100 пр. — [2015-4200 А] УДК 94(71=161.2)"194/198" 

7149. Янчук О. А. Становище української громади в Польщі (1980—1990) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Янчук Олена Андріївна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерело-

знавства ім. М. С. Грушевського, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Київ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5360 А] 

 УДК 94:061.2(=161.2)](438)"198/199" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

7150. Борчук С. М. Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: проекти, 

виконавці, перспективи дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Борчук Степан Миколайович ; Держ. 

ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Ін-т історії 

України НАН України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 47 с. — 

Бібліогр.: с. 40—43 (29 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4044 А] 

 УДК 94:030](477)"19" 

7151. Калініченко В. В. Інститут земельної громади в доколгоспному селі 

Наддніпрянської України (1917—1930 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Калініченко Вячеслав Воло-

димирович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Харків. держ. акад. культури М-ва 

культури України]. — Одеса, 2015. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (42 назви). — 

100 пр. — [2015-4094 А] 

 УДК 94:631](477-22)"1917/1930" 

7152. Криськов А. А. Землеволодіння і землекористування в губерніях Право-

бережної України кінця XVIII — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Криськов Андрій Ана-

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

Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 33—38. — 100 пр. — [2015-3821 А] 

 УДК 94(477.4)"179/191" 
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На ступінь кандидата 

7153. Апостол М. В. Академік АН УРСР А. О. Сапєгін (1883—1946) — 

вчений, педагог та організатор аграрної науки в Україні : автореф. дис. на здобуття 

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

Михайло Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — 

Київ, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2015-4365 А] 

 УДК 94:63](477)"18/19"(092) 

7154. Байдак Л. А. Становлення та діяльність дніпропетровської гідробіо-

логічної школи техногенно трансформованих прісноводних екосистем (30-ті — 90-ті рр. 

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

"Історія науки й техніки" / Байдак Леонід Андрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т", [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4443 А] 

 УДК 94:574.5/.6](477.63)"193/199" 

7155. Бойко В. Ф. Уніфікація документації в Україні: історія та сучасний стан : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.02 "Доку-

ментознавство, архівознавство" / Бойко Віта Федорівна ; Держ. архів. служба 

України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2015-5246 А] 

 УДК 94:002.66-044.64](477) 

7156. Бортник Л. В. Корпус охорони прикордоння на Волині у 1924—1939 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Бортник Лєна Валеріївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — 

Луцьк, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-4204 А] 

 УДК 94:351.746.1](477.82)"1924/1939" 

7157. Будяков О. В. Встановлення монопартійної системи на Півдні УСРР в 

1920-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Будяков Олександр Вікторович ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Су-

хомлинського. — Миколаїв, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. 

— [2015-4284 А] 

 УДК 94:329](477)"1920" 

7158. Булгакова А. В. Жіноцтво українського села часів голодомору 1932—

1933 рр.: соціально-економічний та духовний аспекти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Булгакова Альона 

Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5010 А] 

 УДК 94:316.346.2-055.2](477-22)"1932/1933" 

7159. Веселова Н. В. Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у 

галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930—2010 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 

Веселова Надія Вікторівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2015-4896 А] 

 УДК 94:621.3](477.54)"1930/2010" 
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7160. Гаврилюк І. В. Приватні війська князя Владислава Домініка Заслав-

ського (1618—1656 рр.) в контексті розвитку надвірних армій в ранньомодерній 

Європі XVII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гаврилюк Іван Володимирович ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16 ( 7 назв). — 100 пр. — [2015-5020 А] 

 УДК 94:355.311-027.551](477)"1618/1656" 

7161. Горда-Цибко О. М. Археологічно-бібліографічна виставка 1888—1889 рр. 

й створення музею Ставропігійського інституту у Львові : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Горда-Цибко Ольга 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т 

народознавства. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2015-5145 А] 

 УДК 94:069.5](477.83-25)"1888/1889" 

7162. Гордійчук С. О. Політичні репресії на Закарпатті у 1944—1991 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Гордійчук Сергій Олегович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 

Ужгород, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-5146 А] 

 УДК 94:323.281](477.87)"1944/1991" 

7163. Грибан О. Г. Діяльність Українського товариства Червоного Хреста 

(20—30-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Грибан Оксана Григорівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4782 А] 

 УДК 94:614.885](477)"1920/1930" 

7164. Гусак Д. Г. Розвиток економіки Волинської області в другій половині 

60-х — першій половині 80-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гусак Дарія Григорівна ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-4166 А] 

 УДК 94:330.34](477.82)"196/198" 

7165. Долинська С. В. Українське селянство в переселенській політиці СРСР у 

1920-ті роки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Долинська Світлана Василівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4790 А] 

 УДК 94:314.15.045](477-22)"1920" 

7166. Євтушик Р. В. Становлення та розвиток наукових досліджень з селекції 

однонасінних форм цукрових буряків на теренах України (30-ті роки ХХ — початок 

ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.07 "Історія науки й техніки" / Євтушик Роман Володимирович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2015-4170 А] 

 УДК 94:[631.5:633.63]](477)"19/20" 

7167. Єзерський М. Р. Дії спецпідрозділів радіомінування партизанських фор-

мувань Українського штабу партизанського руху у 1944—1945 роках : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Єзер-
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ський Микола Рафаїлович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України 

ім. Івана Черняховського. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4553 А] 

 УДК 94:355.425.4](477)"1944/1945" 

7168. Забілий Р. В. Особливості збройної боротьби Української повстанської 

армії в 1942—1949 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Забілий Руслан Володимирович ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-4385 А] 

 УДК 94:355.425](477)"1942/1949" 

7169. Замостяник І. В. Побутова культура львівського міщанства кінця XVI — 

початку XVII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.05 "Етнологія" / Замостяник Ірина Володимирівна ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4456 А] 

 УДК 94:39](477.83-25)"15/16" 

7170. Ільницький І. В. Тимчасове військове генерал-губернаторство Галичини 

(вересень 1914 р. — березень 1916 р.): особливості формування і функціонування 

управлінського апарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ільницький Ігор Васильович ; Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2015-5301 А] 

 УДК 94(477.83/.86)"1914/1916" 

7171. Кагальна М. В. Повсякденне життя вчителів УРСР у другій половині 

1950-х — першій половині 1960-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Кагальна Марія Володимирівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5165 А] 

 УДК 94:37.011.3-051](477)"195/196" 

7172. Калкутіна Н. В. Участь військовополонених Німеччини та її союзників у 

повоєнній відбудові Південної України (1944—1950 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Калкутіна Наталія 

Володимирівна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2015. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4295 А] 

 УДК 94-054.65(477)"1944/1950" 

7173. Кириленко В. П. Голод 1921—1923 років у Південній Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Кириленко Віталій Петрович ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — 

Миколаїв, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-4561 А] 

 УДК 94(477-13)"1921/1923" 

7174. Ковтун І. О. Рекрутська повинність в Наддніпрянській Україні (1795—

1874 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Ковтун Ігор Олександрович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 

2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2015-3813 А] 

 УДК 94(477)"1795/1874" 
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7175. Кравчук Д. В. Радянський партизанський та підпільний рух на Рів-

ненщині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Кравчук Дмитро Васильович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", [Приват. 

ВНЗ "Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука"]. — Острог (Рів-

нен. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-4936 А] 

 УДК 94:355.425.4](477.81) 

7176. Левченко Ю. І. Особливості реалізації політики окупаційної влади в 

адміністративно-територіальних одиницях України 1941—1944 рр. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Левченко 

Юрій Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4702 А] 

 УДК 94(477)"1941/1944" 

7177. Марцінишин Ю. Д. Становлення світоглядної концепції С. Подолин-

ського в контексті модернізаційних процесів кінця ХІХ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Мар-

цінишин Юрій Данилович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Чер-

каси, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2015-5184 А] 

 УДК 94(477)"18"(092) 

7178. Міщенко І. В. Польська педагогічна освіта в умовах коренізації та 

утвердження тоталітаризму в Правобережній Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Міщенко Ілона 

Володимирівна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Поділь-

ський (Хмельниц. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-3967 А] 

 УДК 94:378(=162.1)](477.4)"19" 

7179. Мудрієвська І. І. Становлення і розвиток співробітництва України з 

країнами Вишеградської групи (1991—2013 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Мудрієвська Ірина Ігорів-

на ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України, [Держ. установа "Ін-

т всесвіт. історії НАН України"]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 

120 пр. — [2015-4957 А] 

 УДК 94:341.232](477:4-11)"1991/2013" 

7180. Назаренко В. М. Російський гарнізон м. Києва (друга половина XVII—

XVIII ст.): військово-політичний та соціально-економічний аспекти діяльності : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 

Назаренко Вадим Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-

5192 А] УДК 94(477-25):355(=161.1)]"16/17" 

7181. Овчаренко В. П. Взаємозв'язок етнічних і державотворчих процесів у 

сучасній Україні (1991—2010 рр.): етнологічний вимір : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Овчаренко Володимир 

Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-4106 А] 

 УДК 94:323.15](477)"1991/2010" 

7182. Островський В. В. Суспільно-політична діяльність Зіновія Красівського 

(1929—1991 рр.) : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
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спец. 07.00.01 "Історія України" / Островський Валерій Васильович ; Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-4346 А] 

 УДК 94:323.1](477)"1929/1991"(092) 

7183. Отамась І. Г. Організація діловодства у регіонах УСРР—УРСР у 1920—

1980-х роках : (на прикладі Черкас. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 27.00.02 "Документознавство, архівознавство" / Отамась Інна 

Григорівна ; Держ. архів. служба України, Укр. НДІ архів. справи та доку-

ментознавства. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2015-5268 А] 

 УДК 94:002.66](477.46)"192/198" 

7184. Половинська В. В. Давня Русь і Скандинавія: політичні і соціокультурні 

відносини (ХІ — перша половина ХІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Половинська Віта Віталіївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4845 А] 

 УДК 94(477+(4-17))"10/11" 

7185. Романюк М. В. Золочівська округа ОУН у національно-визвольному 

русі (1937—1953) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Романюк Михайло Васильович ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-4610 А] 

 УДК 94:329.17](477.83)"1937/1953" 

7186. Саранча В. І. Полтавська губернія в умовах Першої світової війни 

(липень 1914 — лютий 1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Саранча Віктор Іванович ; Держ. ВНЗ 

"Запоріз. нац. ун-т", [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — 

Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2015-4039 А] 

 УДК 94(477.53)"1914*327*07/1917*327*02" 

7187. Сичевський А. О. Старообрядницькі громади на Житомирщині у 1945—

1991 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Сичевський Антон Олександрович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", 

[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Острог (Рівнен. обл.), 2015. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5345 А] 

 УДК 94(438=161.2)"1980/1990" 

7188. Слободинський Д. К. Порятунок євреїв українцями у роки Другої 

світової війни : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Слободинський Дмитро Костянтинович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4352 А] 

 УДК 94(=411.16:477)"1939/1945" 

7189. Труба Р. І. Громадсько-педагогічна та наукова діяльність Омеляна 

Терлецького (1873—1958) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Труба Руслана Іванівна ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5225 А] 

 УДК 94(477)"18/19"(092) 
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7190. Чередник К. П. Внесок професора М. Н. Шевченка (1909—1995) у 

становлення наукових засад сільськогосподарського використання болотних ґрунтів 

гумідної зони України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Чередник Катерина Петрівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2015. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (10 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2015-4234 А] 

 УДК 94:631.5](477)"19"(092) 

7191. Шиян Л. М. Національний заповідник "Замки Тернопілля" як осередок 

історичних студій та збереження історико-архітектурних пам'яток : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Шиян 

Любов Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-3902 А] 

 УДК 94:719](477.84) 

7192. Штерр Д. І. Релігійно-соціальні відносини між кліром і мирянами в 

Мукачівській греко-католицькій єпархії (1771—1949 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Штерр Діана 

Іванівна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-4280 А] 

 УДК 94:271.4](477.87)"1771/1949" 

7193. Шульга Я. М. Паломництво до київських православних святинь у 

XVIII ст.: соціоантропологічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Шульга Яна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (20 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-4878 А] 

 УДК 94:27-57-543.8](477-25)"17" 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

                                                           

 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від тематики 

їхніх творів. 
Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, подано в 
круглих дужках. 
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Брезинська А. П. 6960 

Брижан Т. М. 6756 

Бричко А. М. 6816 

Бровдій А. М. 6103 

Бровченко Т. І. 6137 

Бруханський Р. Ф. 6932 

Бубенко О. П. 5830 

Бублик М. І. 5903 

Бугаєць А. В. 6047 

Бугуцький О. А. (5555) 

Будков В. С. 6152 

Будяков О. В. 7157 

Букреєва Д. С. 5615 

Булавко Г. В. 6442 

Булаєва Ю. Ю. 6877 

Булгаков І. М. 6196 

Булгаков Р. Ю. 6268 

Булгакова А. В. 7158 

Булина А. М. 5989 

Бунін Є. О. 6048 

Бурдейна Л. В. 6937 

Бурлака А. А. 6588 

Буряк О. П. 7038 

Буснюк С. В. 5863 

Бусол О. Ю. 6039 

Бутрим О. Ю. 6402 

Буцикіна Є. О. 5690 

Буцяк І. Д. 5691 

Бучковська М. Д. 6412 

Буштрук А. М. 6502 

Вавдійчик І. М. 5616 

Вавіліна С. Г. 6269 

Вакуленко Є. В. 5933 

Вакуленко Л. І. 6800 

Вакульчак В. В. 6413 

Валінкевич Н. В. 6954 

Вальзер Р. (7086) 

Вальо Л. І. 5712 

Вальчик В. Е. 5554 

Ван Пен 7048 

Варецька О. В. 6253 

Василенко А. А. 6380 

Василенко В. Б. 6778 

Василенко В. М. 7009 

Василенко М. Г. 6853 

Василенко М. П. 7010 

Василенко Т. П. 6270 

Василик О. Б. 7093 

Васильченко К. Г. 6961 

Васілевський О. М. 5659 

Васюк Т. В. 5929 

Вахлакова В. В. 5617 

Ващенко Н. М. 6220 

Ващенко Т. В. 5618 

Ващилін С. В. 5888 

Вдовиченко Ю. В. 6889 

Ведмедєв М. М. 5732 

Венгер Г. С. 5753 

Венгер Я. І. 6574 

Венгринович Н. Р. 7112 

Венедиктов Л. М. (7051) 

Вербицький І. В. 6589 

Веремей Г. О. 6757 

Веремійчук Ю. А. 6705 

Вереньга Ю. В. 7061 

Верес З. Є. 5587 

Верещінська І. В. 6132 

Верлан А. І. 6926 

Верьовко М. В. 5568 

Веселова Н. В. 7159 

Веселовська Л. І. 6488 

Виговська О. В. 6662 

Виноградова О. О. 6518 

Висоцька О. В. 6550 

Висоцький А. Л. 6962 

Вихор В. Г. 6271 

Вихренко К. П. 5961 

Вінграновський М. С. 

 (7094) 

Вінничук І. С. 5812 

Вірченко В. В. 6998 

Віхрова В. С. 5990 

Владимиров О. Ю. 6541 

Власенко І. В. 6854 

Власюк І. В. 6272 

Вовк М. С. 5934 

Водолазська Т. В. 6273 

Водоп'ян Т. В. 6126 

Вознюк Н. В. 5692 

Война Ю. В. 6197 

Войнов О. В. 5736 

Войтенко Т. В. 6133 

Войтків Л. В. 5693 

Войтович І. М. 7062 

Волинець Т. Г. 5889 

Волков К. Д. 6049 

Волков О. М. 6405,  

 6930 

Волошина Д. М. 6644 

Волошина Ю. В. 5942 

Волошинович М. С. 6627 

Волощук В. Р. 5864 

Вольська К. О. 6938 

Воржакова Ю. П. 5619 

Воробель В. І. 6683 

Вороніна О. В. 6658 

Воронович Д. О. 6414 
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Ворончак І. О. 5831 

Вретік Л. О. 6440 

Гаврецька М. Й. 5943 

Гаврик О. Ю. 6939 

Гавриленко І. І. 6227 

Гавриличенко Є. В. 5832 

Гаврилюк А. Ф. 6534 

Гаврилюк І. В. 7160 

Гавриш І. І. 6236 

Гаврищук А. В. 6590 

Гаврілова Л. Г. 6254 

Гавронська Т. В. 5944 

Газданов Г. (7105) 

Галаган В. І. 6050 

Галайдюк Л. Ю. 5991 

Галета О. І. 7107 

Галецький О. С. 6698 

Галещук С. М. 6940 

Галичанська О. М. 6503 

Галузіна Л. І. 6905 

Гальцова О. В. 6051 

Гальчина Н. І. 6372 

Ганський В. О. 5899 

Ганушевич К. А. 6771 

Гаращук Є. В. 5769 

Гарбазей Д. О. 5962 

Гаркавцев Є. І. 6274 

Гаркуша О. Ю. 5909 

Гаркуша С. В. 6255 

Гасенко Л. В. 7036 

Гейченко М. В. 6451 

Ген Цзінхен 6275 

Геник Т. Р. 6591 

Геніка Р. В. (7052) 

Георгієва М. Д. 7143 

Герасимчук А. Ю. 7063 

Геращенко І. В. 6542 

Гергелюк Н. Т. 6052 

Гессен А. Є. 5620 

Гетьман Є. А. 5974 

Гетьман Р. А. 6168 

Гізун А. І. 5557 

Гірік С. І. 7138 

Глазков Е. О. 6551 

Глинська Н. В. 6040 

Глоба М. В. 6642 

Глушак А. А. 6504 

Глушко Л. О. 5713 

Глушко О. В. 5621 

Глущенко С. В. 6146,  

 6592 

Гнатюк О. М. 7132 

Гнітецький Є. В. 6963 

Гойдик В. С. 6663 

Голевич О. Б. 6724 

Головня І. Я. 6119 

Голубицька Г. В. 5694 

Гоменюк О. О. 7094 

Гомонай Г. М. 6403 

Гомонай І. В. 6669 

Гонтарь Р. Л. 6696 

Гончар О. І. 5606 

Гончаренко О. В. 5882 

Гончарова Н. О. 6734 

Гора І. Ю. 6053 

Горбалінський В. В. 6153 

Горбняк Л. Т. 6489 

Горбунова Л. С. 5672 

Горда-Цибко О. М. 7161 

Гордєєва К. С. 6276 

Гордієнко Т. Б. 5660 

Гордійчук С. О. 7162 

Горенський В. М. 6869 

Горицька Ю. В. 7074 

Горкава В. В. 5992 

Горлач С. В. 6054 

Горобейко М. Б. 6582 

Гороть І. В. 6519 

Горохівський В. Н. 6583 

Горун В. В. 6452 

Горячева К. О. 5910 

Готін О. С. 6645 

Гоч Н. В. 6055 

Греца С. М. 5993 

Грибан О. Г. 7163 

Грига В. М. 5559 

Григор'єва Я. В. 5865 

Григорович Р. В. 6181 

Григорський С. Я. 6772 

Григорук І. О. 5866 

Гринда Ю. М. 6443 

Гринько П. А. 6751 

Гриняк О. Б. 6120 

Гриценко А. П. 7139 

Грицуляк Г. М. 6843 

Грицюк Н. В. 6864 

Грицюк Н. О. 5847 

Грищенко І. В. 6725 

Грищенко М. А. 6801 

Громко В. Я. 6056 

Груб'як А. Б. 6406 

Грудницький В. М. 6104 

Грукач В. О. 5945 

Грушевська Т. М. 6927 

Губанов О. О. 5994 

Губська А. В. 6154 

Гудзенко І. С. 6964 

Гук Л. П. 5791 

Гукалов О. О. 6394 

Гуменна Н. В. 6057 

Гуменюк П. О. 6796 

Гураль Н. Р. 6965 

Гуржій Н. Г. 6914 

Гусак Д. Г. 7164 

Гусельніков О. В. 5662 

Гут В. М. 6355 

Гуторова М. С. 6706 

Гуцало Є. П. (7094) 

Гуцол М. І. 7113 

Ґжицький В. З. (7114) 

Давиденко О. В. 6221 

Давидов С. П. 7049 

Дадак В. О. 6835 

Даниленко Л. В. 7045 

Данило О. Я. 6373 

Данилюк М. М. 6222 

Данилюк- 

Черних І. М. 5622 

Даніш С. П. 5995 

Данко Д. В. 6277 

Данладі А. 5569 

Данченко О. Б. 5607 

Данько Ю. А. 5767 

Дармограй О. В. 5890 

Даценко Є. В. 6058 

Дацків І. Є. 6247 

Дашевська Н. С. 6817 

Двірна О. З. 6741 

Дейнека В. М. 6169 

Дельоз Ж. (5688) 

Демиденко І. Ф. 6883 

Денисенко С. І. 5963 

Денисова Г. В. 6811 

Деревягіна Н. І. 6784 
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Дерев'янко В. О. 6407 

Дерех О. І. 6812 

Десятніченко О. В. 6684 

Джавага А. В. 5996 

Джафарі Хагігі  

Саід 7039 

Дзьобко І. П. 6966 

Дзюба Р. М. 5778 

Дзюман Н. П. 7095 

Дзябко Ю. М. 7069 

Дивінець О. Л. 5623 

Диченко О. Ю. 6856 

Диченко Т. В. 6278 

Діденко Т. П. 6279 

Дідур К. М. 5624 

Ділай Н. Г. 5848 

Дмитренко І. А. 5927 

Дмитренко Р. Р. 6520 

Дмитрієв С. В. 7096 

Днесь В. І. 6836 

Добровольський О. І. 

 5997 

Добушовська І. А. 6707 

Довжанин В. М. 5998 

Довженко О. Д. 6593 

Довженко О. П. (7099) 

Довженко Т. О. 6256 

Доголіч О. І. 6623 

Долинська І. В. 6383 

Долинська С. В. 7165 

Домніч А. В. 6462 

Доній Н. Є. 5673 

Донченко Т. В. 6967 

Доренський О. П. 5562 

Доровський О. В. 5904 

Дорофєєва Г. А. 6955 

Доценко Н. В. 7103 

Доценко О. В. 6243 

Драпак Г. Б. 7101 

Дубін Р. А. 6884 

Дубравська З. Р. 7102 

Дудик І. М. 5999 

Дудко Є. В. 6059 

Дудко С. Г. 6529 

Дуднікова М. О. 6594 

Дудченко К. В. 6850 

Дьордяй В. І. 6060 

Дьячкова Я. О. 6280 

Еміс М. (7102) 

Євдін Є. О. 5588 

Євтошук Ю. О. 5946 

Євтушенко Н. С. 6742 

Євтушенко О. М. 5754 

Євтушик Р. В. 7166 

Євтушок С. М. 6198 

Єзерський М. Р. 7167 

Єлєйник М. В. 6646 

Єлізаренко А. О. 6726 

Єна Р. О. 6000 

Єрмакова З. І. 6281 

Єрохіна В. В. 6505 

Єршова Л. М. 6219 

Єрьомін П. М. 6758 

Єфіменко О. Ю. 6521 

Єфіменкова Н. М. 6199 

Жаріков С. В. 6743 

Жарко Ю. Г. 5663 

Жаровська О. П. 6282 

Жданько І. А. 7050 

Жебка В. В. 6727 

Жеглова В. М. 6699 

Жежера М. Д. 6490 

Жеков Д. В. 6112 

Железняк К. Л. 5924 

Жемойда О. В. 5905 

Живиця Д. Г. 6664 

Жикаляк М. В. 5906 

Житкевич О. В. 5625 

Житова О. П. 6467 

Жмур Н. В. 6001 

Жукова О. Г. 6341 

Жуленьова О. В. 5755 

Журавель І. О. 6415 

Журавель Ю. Г. 5867 

Журавльова І. М. 6844 

Журавльова С. М. 5626 

Журба А. М. 5714 

Журило С. С. 6134 

Забарило Д. О. 6802 

Забєлін І. М. 6634 

Забігайло Ю. Ю. 6595 

Забілий Р. В. 7168 

Забірник А. С. 6471 

Заболотна Ю. О. 6775 

Завальнюк С. В. 6113 

Завацький Ю. А. 5756 

Завгородня Н. І. 6659 

Завербна М. С. 6968 

Задорожна А. І. 6674 

Заєв В. В. 6768 

Заіка С. А. 6482 

Зайцева Л. О. 6969 

Зайцева Ю. В. 6283 

Зайченко О. Б. 5664 

Зайчук С. В. 6217 

Залєсова І. В. 6284 

Залісна Ю. Д. 6647 

Замкова Н. Л. 5674 

Замороцька В. В. 6285 

Замостяник І. В. 7169 

Запорожець Д. А. 6286 

Запоточний М. М. 6813 

Зарудна М. І. 6468 

Заскалєта С. Г. 6257 

Заславський В. Д. (7160) 

Захаренко Н. С. 5627 

Захаров Р. І. 6990 

Зверховська В. Ф. 6138 

Звєрєв Є. О. 5964 

Зеленюк В. Г. 6155 

Зеленяк А. С. 6156 

Земляченко О. М. 6384 

Зигуля С. М. 6919 

Зима І. Г. 6515 

Зінченко Г. Є. 7075 

Зінченко Ю. В. 6555 

Златова І. О. 6970 

Золотухін О. В. 5589 

Золотухіна З. В. 6866 

Зуб В. М. 5669 

Зубарева А. Є. 5965 

Зубков Д. П. 6723 

Зубкович С. О. 6455 

Зуєв К. О. 6596 

Зупанець М. В. 6543 

Зьолка В. Л. 5975 

Зябліцев Д. С. 6624 

Зянько В. В. 5792 

Іваненко В. Ф. 6818 

Іванець О. М. 6157 

Іванина О. П. 6898 

Іваниця А. В. 6061, 6287 

Іванкова- 

Стецюк О. Б. 5750 
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Іванов Ю. В. 5849 

Іванов Ю. С. 5570 

Іванова О. М. 6416 

Іванченко А. В. 6200,  

 7070 

Іванченко М. В. 6506 

Іванчо В. В. 6002 

Іванюк Н. О. 6720 

Івченко Н. В. 6438 

Іконніков С. М. 6730 

Ілляш А. М. 7040 

Ільницький І. В. 7170 

Ільницький О. М. 6003 

Ільченко В. О. 6867 

Ілюха О. В. 6494 

Ісікова Н. П. 5925 

Ішутіна Г. С. 6385 

Кабиш М. Ю. 7097 

Каверинський В. В. 7003 

Кавицька Т. І. 6288 

Кагальна М. В. 7171 

Каденко А. О. 6427 

Казакевич Г. М. 6339 

Казімірова В. В. 5571 

Казюк Я. М. 6190 

Калаур І. Р. 6123 

Калашник В. Ю. 7011 

Калашников Ю. В. 6988 

Калініченко А. І. 6004 

Калініченко В. В. 7151 

Калініченко Ю. В. 6062 

Калкутіна Н. В. 7172 

Калужинський О. В. 

 6063 

Кальний С. В. 5911 

Кальченко С. В. 6815 

Кальчук О. М. 6005 

Калюжна Ю. І. 5775 

Камінська І. Б. 5850 

Канівець Н. С. 6885 

Капелюшна Т. В. 5891 

Капируля М. В. 5779 

Капідінова С. Б. 5715 

Капустяна І. П. 6522 

Караван Ю. В. 6342 

Карагяур А. С. 6793 

Караманов А. С. (7057) 

Карапетян А. О. 6201 

Карасу Л. 6245 

Карачевцева А. В. 6400 

Карівець І. В. 5675 

Кармазіна Л. П. 6158 

Кармазіна Н. В. 5825 

Карпенко І. С. 6920 

Карпенко М. М. 6006 

Карпенко Н. В. 5786 

Карпенко О. О. 5833 

Карпенко С. Р. 5665,  

 5695 

Карповець Т. П. 6472 

Карпуша М. В. 6374 

Карунна Т. І. 6899 

Карцева В. В. 5845 

Каськів М. В. 6343 

Катрич О. О. 5666 

Кацин М. Ю. 5947 

Качур В. В. 6635 

Керемет М. А. 6991 

Керш Д. В. 7031 

Килимчук А. В. 6708 

Кимаковська Н. О. 6857 

Кипоренко В. В. 6819 

Кириленко В. П. 7173 

Кириленко К. М. 6258 

Кирилич Т. Ю. 5851 

Киричук І. І. 6911 

Кир'язова Т. О. 5852 

Кир'якова В. В. 6202 

Кібальчич І. О. 6456 

Кійко С. В. 7083 

Кійко С. Г. 5628 

Кійко Т. Б. 6289 

Кіндибалюк А. А. 6367 

Кінзерявий О. М. 5558 

Кір'яков Д. І. 5935 

Кіс Н. Ю. 7037 

Кісель О. В. 5696 

Кічера Н. М. 5774 

Клапоущак О. І. 6344 

Клендій В. М. 6752 

Клепач М. М. 7015 

Клименко А. В. 6789 

Клименко Є. М. 6931 

Клименко І. В. 6799 

Клименко М. В. 6597 

Клименко О. В. 6007 

Клименко О. М. 6362,  

 6855, 7017 

Клименко Т. Є. 6921 

Климентьєв В. Г. 6598 

Климчук В. О. 5709 

Кліменкова А. М. 5745 

Клімович О. М. 5834 

Клопот О. М. 6356 

Клос В. Р. 6450 

Клочкова Т. І. 6290 

Кльов М. В. 5757 

Кмита В. В. 6575 

Коберник І. В. 5629 

Коберська В. А. 6473 

Кобетяк А. Р. 5697 

Кобзар В. М. 6248 

Кобко Є. В. 6008 

Кобрин М. С. 5744 

Коваленко К. С. 5793 

Коваленко М. В. 5590,  

 6660 

Коваленко О. С. 5853 

Коваленко С. В. 7018 

Коваль Л. М. 7088 

Коваль М. Н. 6685 

Коваль О. О. 6345 

Ковальський Ю. В. 6915 

Ковальчик Я. І. 6786 

Ковальчук Н. Є. 6507 

Ковнір О. І. 6291 

Ковтун А. В. 6292 

Ковтун І. І. 6648 

Ковтун І. О. 7174 

Когут В. М. 6797 

Кодак Т. С. 6900 

Кожемякін Р. О. 6386 

Козак Л. В. 5907 

Козин Л. В. 5854 

Козлов О. В. 5716 

Козлюк А. С. 6560 

Койбічук В. В. 5794 

Колесник В. М. 5892 

Колесник І. О. 6794 

Колесников А. О. 7089 

Колеснік В. М. 6759 

Колковський П. І. 6417 

Колодинський С. Б. 5826 

Колодій О. С. 6837 
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Колодчин В. В. 6064 

Колодяжний О. Ю. 6845 

Коломацька В. П. 6874 

Коломієць С. В. 6387 

Коломієць Я. Л. 6170 

Колосова Г. А. 7076 

Колотило М. О. 5698 

Коляда А. С. 5564 

Комарницька О. І. 7071 

Комарова І. Л. 6820 

Компанієць Л. В. 5741 

Конарівська О. Б. 5868 

Кондратьєва В. Ф. 5795 

Кондратюк В. В. 6666 

Кондратюк Л. О. 6599 

Кондратюк О. І. 5893 

Коніщева А. П. 5563 

Кононова Я. В. 5758 

Конопляник О. С. 6009 

Конякін С. М. 7133 

Копитко М. І. 6956 

Копитова О. С. 6139 

Корабльова В. М. 5676 

Корендович І. В. 6600 

Корнієнко А. Л. 6401 

Корнієнко Л. В. 6993 

Корнят В. С. 6249 

Коробейнікова Л. Г. 6516 

Король І. Б. 6065 

Коростіль О. Ю.-Ю. 5565 

Коротка В. О. 6922 

Корчагіна Г. А. 5630 

Корчак Н. М. 6100 

Коршакова О. М. 6127 

Косицький М. М. 7087 

Костенко М. А. 6066 

Костенко Т. О. 5813 

Костючко С. М. 6375 

Коцюмбас О. Й. 6798 

Кочетков О. В. 6721 

Кочкіна Н. А. 6601 

Кошарна П. С. 5631 

Кошель А. П. 6293 

Кравченко А. М. 6632 

Кравченко Є. В. 5936 

Кравченко С. В. 6576 

Кравчук Д. В. 7175 

Кравчук О. О. 5976 

Краєвська О. Д. 6294 

Крамарев Г. В. 5796 

Красавцева Л. Ю. 6203 

Красицька Л. В. 6131 

Краснокутський О. В. 

 5677 

Краснопьоров С. М. 6636 

Красівський З. М. (7182) 

Крекотень О. М. 6552 

Кретинін С. В. 6474 

Криванич В. М. 6602 

Криворучко В. В. 6171 

Кривохатько І. С. 6807 

Кривошапка І. В. 6295 

Кривошеєв Р. Є. 6495 

Крижевський А. В. 7140 

Криницька О. О. 5797 

Криницький О. С. 6709 

Криськов А. А. 7152 

Кришталь А. М. 6460 

Кротова Т. Ф. 7043 

Круглашова В. Д. 5783 

Кругляк Т. О. 6892 

Крупа В. В. 6760 

Крупко О. О. 6475 

Крутько Є. М. 6553 

Ксендзук В. В. 6941 

Кудерська Н. І. 5977 

Кужко С. Ю. 6128 

Кузнєцов М. П. 6702 

Кузнєцов С. І. 6795 

Кузнєцова О. В. 6296 

Кузь А. М. 6357 

Кузь І. І. 6942 

Кузьменко Н. М. 6259 

Кузьменко О. А. 6821 

Кузьменко Ю. С. 7123 

Кузьмич В. І. 6847 

Кузьмич О. Я. 7098 

Кузьміна С. Б. 7144 

Кукоба О. В. 5632 

Кулакова Л. М. 5717 

Кулешова В. В. 6260 

Кулик П. Л. 5869 

Кулик С. С. 6067 

Кулик Т. О. 6010 

Кулініч О. О. 6011 

Куліш П. О. (5699) 

Кульчицький А. М. 6779 

Куля Ю. Е. 6728 

Курант Т. І. 6971 

Курбатов С. В. 5678 

Курдюкова О. М. 6863 

Куренна Т. О. 6204 

Куриленко Н. В. 6237 

Куровець В. В. 6418 

Куротчин Л. Р. 6432 

Курунова Ю. О. 5814 

Кустов В. В. 6744 

Кутаренко Н. Я. 5912 

Куций Р. В. 6068 

Куцин О. О. 6561 

Кучеренко А. М. 6463 

Кучерявий В. С. 6491 

Кучма Т. Л. 6858 

Кушнір Н. В. 6492 

Кушніренко О. А. 6933 

Лавренко Н. М. 6878 

Лаврик Ю. М. 6912 

Лавринчук О. В. 5913 

Лавріненко О. Т. 6838 

Лаврухіна Н. О. 6205 

Лазарєва В. Т. 5699 

Ламер І. Л. 6392 

Ламонова К. В. 6410 

Ларичева Г. В. 5815 

Ларіонов М. Г. 6376 

Ласько І. М. 6177 

Латур Б. (5758) 

Лебідь А. В. 6395 

Левандовський Р. А. 6584 

Левченко А. Г. 6886 

Левченко Г. Д. 7108 

Левченко Т. Г. 5738 

Левченко Ю. І. 7176 

Левшунова К. В. 5718 

Лейбніц Ґ. В. (5688) 

Леляк О. О. 6069 

Леляк Я. О. 6070 

Лемешко Т. А. 5633 

Ленська С. В. 7109 

Ленюк Н. М. 6297 

Леонова Н. О. 6439 

Лепська Л. А. 7029 

Лесик Я. В. 6908 

Лесь С. А. 6893 
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Летичевська О. М. 7051 

Лещенко Р. М. 6140 

Лєонова С. М. 5634 

Лєпухова Н. І. 7072 

Лимич Ю. В. 5798 

Линник М. С. 7052 

Лисенко В. А. 6710 

Лисенко Н. В. 6686 

Лисюк А. В. 6943 

Лисюк С. А. 6012 

Литвиненко А. П. 6508 

Литвиненко В. Я. 6419 

Литвиненко І. Ю. 6298 

Литвиненко К. В. 6377 

Литвиненко Ю. В. 6346 

Литвинов О. І. 5635 

Литвиняк О. Я. 6780 

Литовка В. М. 6071 

Лихолет С. І. 5799 

Лівар Ю. О. 6013 

Лінгур В. М. 6753 

Лінчевська Н. М. 5636 

Лісова О. О. 6562 

Лісовська М. М. 5776 

Ліщук С. Г. 6894 

Лобов С. П. 5608 

Логойда М. М. 6923 

Лозинський А. В. 6537 

Лозо О. В. 6182 

Ломакіна Г. І. 6238 

Ломакіна М. Є. 6299 

Лопушанський А. А. 

 5948 

Луз М. М. 6364 

Лузан О. Ю. 5894 

Лук'янченко С. В. 7145 

Лунгу Л. В. 6300 

Лускатова Т. О. 6072 

Луценко В. А. 6739 

Люшин В. Г. 5835 

Лядська І. В. 6859 

Ляльчук Г. Д. 5759 

Ляшук О. Л. 6833 

Лященко П. В. 6603 

Магац М. І. 6822 

Мазур В. А. 7064 

Мазур І. М. 5883 

Мазуркевич О. І. 5637 

Мазурков Д. Д. 6073 

Майданевич Л. О. 5739 

Майданевич Н. В. 6014 

Майорова Л. В. 6206 

Майстер Л. А. 5638 

Майстренко В. В. 5816 

Мак О. (7116) 

Макалюк І. В. 6972 

Макаренко А. С. (6227) 

Макаренко М. В. 6675 

Макаренко Н. О. 5895 

Макарова О. І. 6509 

Макарович В. К. 6944 

Макеєва О. М. 5949 

Маковський С. О. 5780 

Макогін В. І. 6365 

Максимова Т. В. 6207 

Макух Т. О. 6973 

Маланчук Т. В. 6015 

Малахова О. О. 7053 

Малик Ю. Ю. 6510 

Малісевич В. В. 7014 

Малолітнева В. К. 6105 

Мальгін М. Г. 6787 

Мальцев Є. І. 6347 

Малюга Р. В. 6074 

Малярчук А. С. 6848 

Мамедова Е. С. 6604 

Маметкулієв Б. Р. 6605 

Мандрик О. Я. 5639 

Манзюк О. О. 5800 

Манкевич М. Б. 6803 

Мантула Б. А. 5700 

Мантур- 

Чубата О. С. 5640 

Маншиліна Т. І. 7134 

Манькута Я. М. 5801 

Мар'євич Н. К. 6301 

Мар'євська М. Ю. 5802 

Мариніна Л. І. 6839 

Маринчук С. Г. 5803 

Маркевич А. О. 6523 

Марковець О. В. 5591 

Мартиненко Т. А. 6851 

Мартинчук І. В. 5836 

Марункевич Я. Ю. 6661 

Марцінишин Ю. Д. 7177 

Марченко А. А. 5950 

Марченко О. А. 6606 

Маслак В. І. 7137 

Маслій І. В. 6075 

Матвійчук Х. Б. 6607 

Матієшин М. М. 6945 

Матюшкіна О. П. 6459 

Маханьков Є. А. 7105 

Мацевич Л. Л. 6464 

Мацола А. А. 6076 

Медвідь А. О. 6178 

Медвідь Т. О. 7054 

Меленчук Ю. Т. 6974 

Мелень А. П. 6563 

Мелех Б. Я. 6378 

Меліхов А. А. 5846 

Мельник А. Г. 6016 

Мельник В. С. 6643 

Мельник О. М. 6997 

Мельник С. М. 6017 

Мельник Т. М. 6946 

Мельниченко А. О. 6172 

Мельничук І. І. 6947 

Мельничук М. А. 5951 

Мельничук О. Ф. 5978 

Менейлюк І. О. 7033 

Меренцова О. О. 6608 

Мессіан О. (7047) 

Месхія О. Н. 5966 

Микитенко А. О. 6609 

Микитин Т. В. 6496 

Микитюк Т. В. 6398 

Милейко Г. Л. 6368 

Миньо М. М. 5952 

Михайлюк Є. О. 6544 

Михальчук Г. Й. 6433 

Михалюк О. В. 6129 

Михіна Л. І. 6531 

Мишуга О. П. (6220) 

Мілованов Ю. С. 6420 

Мілянич А. Р. 6804 

Міньковський С. В. 6106 

Міронова Н. Г. 6809 

Мірошниченко Н. О. 

 6228 

Мірошниченко Ю. С. 

 6687 

Мішкулинець О. О. 5719 

Міщенко А. Л. 7068 
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Міщенко І. В. 7178 

Модіано П. (7103) 

Можаєв М. О. 5572 

Мозговий В. Л. 6261 

Мокін І. С. 5953 

Мокіна В. М. 6428 

Молчанов Р. М. 6630 

Молчанова О. В. 6677 

Монастирська О. Ю. 

 6975 

Моргун С. О. 6434 

Мордань О. О. 6208 

Мороз О. В. 7001 

Мороз О. М. 5954 

Мосін О. О. 6976 

Мосіюк О. О. 6302 

Москаленко Ю. О. 6497 

Москальова Я. Ю. 6303 

Москальчук Л. В. 6530 

Москалюк Ю. Д. 6077 

Мостенець О. В. 5837 

Мошак О. В. 5838 

Мудрієвська І. І. 7179 

Музика Я. І. 5967 

Музичка Д. Г. 6761 

Мулик Я. І. 6948 

Муравйов О. В. 7027 

Мурадов В. В. 6078 

Мусєєв М. С. 6209 

Муц В. Я. 6637 

Муштук І. Ю. 6887 

Мягков Ю. П. 5641 

Мякишевська О. М. 5870 

Набока Т. С. 5871 

Набочук О. Ю. 5720 

Набруско М. С. 6079 

Нагорянський Є. А. 5770 

Надеран С. В. 5592 

Надорак О. П. 6564 

Надтока В. О. 6239 

Надурак В. В. 5679 

Назаренко В. М. 7180 

Назарко Н. М. 6610 

Назаровець У. Р. 6860 

Найвер І. Л. 6688 

Нарівський О. Е. 6682 

Наркізов М. М. 5896 

Насипана О. П. 6711 

Насіров Р. М. 5968 

Науменко І. В. 5804 

Наумова О. О. 6577 

Наход С. А. 6304 

Нго Мінь Хієу 6689 

Нгуєн Ван Куінь 6358 

Недашківська Н. В. 6906 

Недолуга В. О. 6649 

Нежурбіда С. І. 6041 

Неплюєв М. М. (6228) 

Непокупна- 

Слободянюк Т. С. 6611 

Нестерова Д. С. 6218 

Нестерук С. О. 6633 

Нечипоренко Р. В. 6638 

Низовець О. М. 5721 

Никоненко А. В. 5642 

Никулишин І. Є. 7012 

Нікітіна А. О. 6453 

Нікітова А. П. 6483 

Ніколайчук С. В. 6159 

Ніколенко А. В. 6865 

Нірода М. В. 6018 

Новак О. М. 6019 

Новіков О. В. 6080 

Новіцька І. В. 6305 

Новосяд В. В. 6210 

Нога А. Ю. 5593 

Номис М. (6225) 

Норкін Б. В. 6369 

Носуленко І. С. 6538 

Ободовський О. В. 6081 

Овдій М. О. 6549 

Оврамець М. А. 5781 

Овчаренко В. П. 7181 

Овчарова Т. О. 5667 

Огнєва О. Є. 5594 

Одринський В. А. 6535 

Олевський В. І. 6370 

Олексенко Т. М. 6020 

Олійник І. М. 6306 

Олійник М. О. 6773 

Олійник Р. В. 5579 

Олюха В. Г. 6101 

Оляднічук Р. В. 6840 

Омельченко В. Ю. 5701 

Омельченко О. С. 6977 

Омельчук А. А. 7019 

Омельчук А. О. 5914 

Онищук С. В. 6191 

Опаленко А. М. 5805 

Опанасенко О. В. 6107 

Опенько І. А. 5839 

Опихайло О. Б. 5722 

Орендарець О. О. 6183 

Орлюк О. В. 6240 

Оробчук О. М. 7013 

Орос В. М. 5723 

Осадчук О. П. 6978 

Оскірко А. О. 6021 

Остапенко В. М. 5872 

Остапенко Е. О. 6307 

Острась О. В. 6565 

Островська Н. В. 5760 

Островський В. В. 7182 

Отамась І. Г. 7183 

Отріщенко Н. В. 5746 

Ошмянська Н. Ю. 6612 

Павленко І. О. 5702 

Павленко Л. Д. 5873 

Павленчик Н. Ф. 5923 

Павлушко Ю. І. 5555 

Палагута О. А. 6348 

Паламарчук О. М. 5710 

Пан Тінтін 7055 

Панасенко С. В. 5733 

Панасюк А. М. 7114 

Панасюк В. О. 6999 

Панасюк В. Ю. 7059 

Панасюк С. А. 5969 

Панасюк Ю. В. 5703 

Панов В. М. 6670 

Панталієнко Т. П. 6184 

Панчева Г. М. 7002 

Панько І. І. 6421 

Парахоня А. М. 6994 

Паращієнко І. М. 5817 

Пархоменко Л. О. 6928 

Пасечник О. В. 5970 

Пастух В. В. 6639 

Пафик С. П. 6359 

Пахомова І. А. 6022 

Пахомова І. В. 6995 

Пашко А. О. 6363 

Пашковський О. С. 5740 

Пашун А. В. 6023 
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Педченко О. В. 6832 

Пелех Ю. М. 5595 

Пенцак А. Я. 6781 

Переверзєва Л. О. 6108 

Перегуда Є. Ф. 6823 

Перелигіна Р. В. 6082 

Пересоляк В. І. 6024 

Пернарівська Т. П. 6308 

Перощук З. І. 6136 

Перфілов І. В. 6762 

Перцева Н. О. 6585 

Петренко Л. О. 5761 

Петренко М. О. 6901 

Петришин С. І. 5580 

Петрів Ю. І. 5596 

Петров Д. В. 6083 

Петрова О. О. 6782 

Петрук Н. С. 6511 

Петрухін С. Ю. 6349 

Пиж'янова А. А. 6876 

Пилипенко І. О. 7130 

Пилипенко К. О. 6422 

Пилявський В. В. 6732 

Пинда М. Я. 6613 

Пиріг О. В. 6484 

Пігіда А. О. 5747 

Піддубна Л. М. 6890 

Піддубний О. Ю. 5979 

Підлипна Л. В. 5762 

Піньковська Л. Й. 6667 

Пістракевич О. В. 6211 

Плавський П. М. 6650 

Пластун Н. С. 6340 

Плескач Г. В. 6566 

Плотнікова В. П. 6084 

Плотнікова Л. М. 6524 

Пляхтур О. О. 7004 

Побидайло Н. Г. 6241 

Повод М. Г. 6913 

Погадаєва Н. Л. 6625 

Погорецька Я. О. 6614 

Погорецький М. М. 6085 

Погребський Т. Г. 7135 

Подольський О. В. 6567 

Поєдинок Н. Л. 6499 

Поздишев С. О. 5724 

Поліщук В. В. 5581 

Половинська В. В. 7184 

Полоус О. В. 5818 

Полтавська О. В. 5643 

Полубінський В. В. 6446 

Поляков М. Й. 5806 

Полякова В. Я. 6223 

Поляновська О. Є. 6783 

Полянський Є. Ю. 6042 

Помінова І. І. 5644 

Пономаревська О. І. 

 7046 

Пономаренко О. Г. 6242 

Пономарьов Д. О. 6173 

Пономарьов О. В. 6025 

Попенюк В. М. 7044 

Попівненко Л. В. 6745 

Попко Є. В. 5971 

Попова І. В. 5874 

Попович А. В. 6979 

Попович Г. Л. 6309 

Попович І. М. 6776 

Попович О. В. 5680,  

 6086 

Попрозман Н. В. 5884 

Пославська Л. І. 6949 

Постельняк А. А. 6388 

Потапенко В. І. 6160 

Потапчик О. О. 5915 

Починок Ю. М. 7115 

Пояркова Т. К. 5788 

Препотенська М. П. 5681 

Прийменко Н. О. 6668 

Приліпко І. Л. 7110 

Прокопенко Т. О. 7020 

Проноза О. Л. 6895 

Проц М. О. 6229 

Процах Н. П. 6352 

Прудникова О. В. 5682 

Прусов Д. Е. 7035 

Птащенко Д. С. 6087 

Пугач А. В. 5763 

Пугачевська К. С. 5930 

Пугачов В. М. 5916 

Пундор Ю. О. 5955 

Пундяк Т. О. 6888 

Пустовалов С. Ж. 7125 

Пустовіт Н. В. 5737 

Пятковський В. М. 6671 

П'ятничук Г. О. 7065 

Радишевська М. М. 6310 

Разанова О. П. 6907 

Раллє Н. В. 5917 

Рамі А. Ф. Аль-Масрі 

 6672 

Рассел Б. (5689) 

Рассохін Д. О. 6746 

Рахім Х. Н. 5771 

Ревенко Ж. А. 6628 

Ревенюк Т. А. 6408 

Рега А. С. 7116 

Резнікова Г. І. 6088 

Репетило С. М. 6360 

Реформатський С. М. 

 (6313) 

Рибак О. С. 6161 

Рибалко А. В. 6525 

Рішко-Порческу А. М. 

 5764 

Рода О. Б. 7066 

Рожко О. О. 6212 

Рожко О. П. 6615 

Роздайбіда А. А. 6141 

Ройко О. Ю. 6351 

Рока-Мойя Я. М. 6465 

Романів І. Ф. 5765 

Романів Т. В. 5645 

Романюк А. О. 6114 

Романюк І. І. 6115 

Романюк М. В. 7185 

Ромасевич Ю. О. 6750 

Рорті Р. (5734) 

Россоха І. М. 5683 

Рохманова Т. М. 6409 

Рощина К. В. 6444 

Рубчак О. Б. 7077 

Руда Н. В. 6539 

Руденко К. О. 6568 

Руднєва І. С. 6311 

Рудник Т. І. 6629 

Рудяк Ю. А. 6431 

Рупташ О. В. 5684 

Русанова В. Б. 6026 

Руснак А. В. 5827 

Рухлова Н. Ю. 6712 

Рябошапченко А. О. 5972 

Рябченко С. В. 6312 

Рябченко Т. О. 5956 
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Рябчук М. Ю. 5777 

Рядська В. В. 6934 

Сабат М. Б. 6713 

Савенко Ю. О. 6554 

Савенков В. І. 6631 

Савочкін Д. О. 6731 

Савчук О. О. 6185 

Сагалянов І. Ю. 6423 

Сагачко Ю. М. 6824 

Сагун В. В. 6429 

Садова О. Л. 6747 

Саєд С. М. А. 5937 

Сайковська В. В. 6313 

Сайковська О. Ю. 7122 

Саленко О. В. 6162 

Салієнко О. О. 6186 

Салманов А. Ф. 5787 

Сальникова Т. В. 5840 

Самойлік М. С. 5828 

Самолюк А. А. 6232 

Сампара С. Р. 6678 

Сандул Я. М. 6027 

Сапарова А. О. 5957 

Саранча В. І. 7186 

Сасс Т. С. 5597 

Сафонова І. О. 6314 

Сахно І. Г. 6766 

Сахошко М. М. 6879 

Сащенко І. С. 6180 

Свечкова Н. В. 6917 

Северина С. В. 5646 

Седляр М. О. 5918 

Селезньова О. М. 5980 

Селецький О. В. 6174 

Селіваненко В. В. 6142 

Селюкова Н. Ю. 6526 

Семен О. Т. 6880 

Семенда О. В. 6825 

Семенець Р. М. 6028 

Семенова І. Г. 6454 

Семенюк А. О. 6175 

Сень А. О. 5734 

Сербіна Н. О. 6089 

Сергієнко Н. А. 6163 

Сергієнко О. С. 6748 

Сердюк О. А. 5807 

Серебрянська Д. М. 5875 

Серілко Д. Л. 6754 

Серкевич І. Р. 6090 

Сидор М. Я. 6029 

Сидоров Д. О. 6445 

Сидорук І. С. 5841 

Сизон О. О. 6626 

Силенко М. Ф. 5919 

Синецька Л. Р. 5725 

Синіцька Т. В. 5726 

Синютка О. М. 5842 

Сиренко Т. О. 6749 

Сирма О. І. 6512 

Ситниченко Є. Г. 5704 

Ситюк М. П. 6881 

Сичевський А. О. 7187 

Сичук А. М. 6493 

Сі Даофен 6315 

Сімкіна Н. В. 5808 

Сірош Д. М. 6109 

Скварок М. Ю. 6316 

Складанюк М. Б. 6424 

Сковрон І. Я. 6929 

Скопненко Ю. Г. 6030 

Скочко Н. С. 6498 

Славков В. М. 6690 

Сліпченко О. І. 6121 

Слободинський Д. К. 

 7188 

Слободянюк Д. І. 6735 

Слюсар В. М. 6381 

Слюсаренко М. І. 7117 

Смирнова К. В. 5960 

Смоланка А. В. 6651 

Смоліна О. О. 5685 

Смолінська О. Е. 7041 

Смолінська О. Є. 6262 

Смульська Н. О. 6652 

Снитко І. О. 7126 

Соболь Є. Ю. 5981 

Соколова Д. О. 6476 

Соловська І. М. 6729 

Солодка В. І. 6733 

Соломчук Л. М. 5855 

Солоненко І. П. 7000 

Солярчук Н. Ю. 5920 

Сорока І. А. 5727 

Сорока І. О. 6653 

Сорока О. О. 6091 

Сорокін О. С. 6350 

Сорокіна О. С. 5705 

Сороченко А. В. 6110 

Сорочинська Т. А. 6317 

Соснін К. В. 7021 

Софіюк Т. О. 6116 

Спільник М. А. 6755 

Спірочкін А. К. 7008 

Сподарик О. В. 7078 

Ставицький О. В. 6980 

Стальченко О. В. 5560 

Стариченко М. А. 6826 

Стародуб І. О. 6393 

Стасюк Р. Б. 6738 

Стахєєва- 

Боговик О. О. 6143 

Сташко Н. В. 6425 

Стежко О. В. 6861 

Стельмашук Ж. Г. 6233 

Степаненко О. П. 6371 

Степанишин В. М. 5819 

Степанова Д. С. 5876 

Степанова Ю. П. 6092 

Стопченко М. І. 6031 

Сторчак Г. Г. 6769 

Стоян С. П. 5686 

Стріха О. А. 6477 

Стрямець О. С. 5598 

Стюрко М. О. 6868 

Субіна О. О. 6318 

Субх М. А. 7146 

Суворова Н. І. 6950 

Сукач І. В. 6164 

Сукач О. М. 6849 

Сулим А. О. 6805 

Сулима О. В. 6319 

Сусіденко О. В. 6981 

Сьох К. Я. 6032 

Талавіра Н. М. 7079 

Танько Є. В. 6320 

Тарасенко Т. В. 6806 

Тарасенко Т. М. 6640 

Тарахтій О. С. 7022 

Татаркіна І. С. 6691 

Татарченко О. М. 5843 

Телебєнєва Є. Ю. 7136 

Теличко В. О. 7080 

Темченко С. О. 6736 

Тенетка А. І. 6992 
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Терентьєв О. М. 6187 

Терехова Л. В. 7081 

Терещук Г. А. 6165 

Терещук Т. О. 6545 

Терлецька Л. П. 6234 

Терлецький О. А. (7189) 

Тесак О. В. 5647 

Теслева Ю. В. 6321 

Тимохіна Я. О. 6982 

Тимошевська Т. І. 6827 

Тимошенко О. А. 6361 

Тимощенко К. С. 5877 

Тимченко В. М. 5706 

Тимченко О. М. 6791 

Тищенко А. В. 6870 

Тищенкова І. О. 6033 

Тітов В. Є. 6441 

Ткаченко А. С. 6996 

Ткаченко К. В. 6828 

Ткаченко Л. І. 6322 

Ткаченко М. А. 6842 

Ткаченко С. М. 6692,  

 6829 

Ткаченко Т. П. 5670 

Ткачьов О. А. 6693 

Тлустова Т. В. 6654 

Тодощук А. В. 5648 

Токар О. Є. 5599 

Токарєва К. С. 6034 

Толмачова А. В. 6457 

Томілін О. О. 5885 

Томченко О. В. 6389 

Томчук О. В. 6426 

Топчий Н. В. 6093 

Точений В. А. 6714 

Трикур І. І. 6435 

Трофімчук Т. М. 5649 

Троценко З. Г. 6896 

Трошкі Н. В. 6366 

Трояновська Т. М. 6035 

Труба Р. І. 7189 

Трунова Т. М. 5809 

Труш В. В. 6478 

Трушевський В. Е. 6924 

Туболець К. Г. 6983 

Тульська А. Г. 6717 

Тупіцин В. М. 6213 

Турченяк О. В. 6984 

Уварова І. С. 5820 

Узунов Ф. В. 6192 

Уклеін А. В. 6399 

Українка Л. (7118) 

Умінський С. А. 6224 

Урванцева С. В. 5878 

Ус М. І. 5856 

Ус Т. І. 6323 

Устименко В. В. 6166 

Ухін О. О. 7023 

Ушенко П. А. 5556 

Ущапівський І. Л. 6536 

Фабрична Я. Г. 6324 

Фаренюк Є. Г. 7034 

Фаріон І. Д. 7090 

Фаріс Самір Расмі 

Альхорі 7024 

Федак В. І. 5600 

Федоренко М. В. 5728 

Федоренко Т. В. 6117 

Федорів О. Є. 6532 

Федоров С. В. 6556 

Федорук Г. М. 6325 

Федушко С. С. 5582 

Фертман О. Л. 6404 

Филипська В. І. 6326 

Филипчук Г. В. 7127 

Філімонова О. Б. 5879 

Філіпчук І. В. 7147 

Філоненко В. М. 6094 

Філоненко О. А. 6214 

Флоровський Г. В. (5694) 

Флоря Л. В. 6458 

Флярковська О. В. 6235 

Фоміна Г. В. 6036 

Фоміна І. С. 5729 

Фонарюк О. В. 6327 

Франко І. Я. (7112,  

 7118) 

Франчук В. В. 6095 

Фролов Д. О. 6862 

Фуглевич К. А. 6037 

Фурдик Т. М. 5958 

Фурманова Н. І. 5601 

Фурса Є. Є. 5973 

Футорний С. М. 6263 

Хаванова М. С. 6985 

Хавкін К. О. 6785 

Хавтуріна Г. В. 6897 

Халіна О. В. 5650 

Хамад Р. А. 6792 

Хамед Акіл Алі  

Ібрахім Аббас 6616 

Хан Є. В. 6328 

Хараман Н. О. 7099 

Харута В. С. 5651 

Харченко О. С. 5789 

Харченко Т. О. 6830 

Хаустова В. Є. 5908 

Хвильовий М. (7117) 

Хвостик В. П. 6903 

Химинець А. А. 7118 

Хитрич М. В. 6447 

Хіль О. М. 7056 

Хлєбнікова Н. Б. 6986 

Хлопяк С. В. 5921 

Хлус Н. О. 7067 

Хмельова М. О. 6546 

Хмизов Р. А. 6617 

Ходаківська О. В. 6540 

Холін В. О. 6527 

Хоменко А. Д. 6500 

Хом'як О. А. 6329 

Хом'якова О. В. 6330 

Хорольська М. С. 6763 

Христофорова Г. М. 6569 

Хрімлі К. О. 6111 

Хромильова О. В. 6547 

Худик К. Г. 7082 

Худик М. В. 6777 

Худяк У. З. 7119 

Цанько І. І. 6570 

Цап М. В. 5922 

Цапар В. С. 7025 

Цапко- 

Піддубна О. І. 5900 

Царалунга В. М. 6571 

Царук А. Ю. 5897 

Царьова Т. О. 5857 

Цвіркун С. Л. 7026 

Цзян Лібінь 6331 

Цзянбо Ю. 5858 

Цибульська Ю. О. 5844 

Цивінський С. С. 6715 

Цимбалюк О. М. 6396 

Ципан С. Б. 6618 
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Цихоня Д. Ю. 6167 

Цицик К. Ю. 5880 

Цідило І. І. 6332 

Чала І. І. 6951 

Чамата С. М. 6764 

Чаплинський В. П. 6641 

Чеберячко С. І. 6774 

Ченкова К. П. 5959 

Чепіль О. Я. 6436 

Чеп'якова І. Ю. 6333 

Чередник К. П. 7190 

Черемних С. О. 6390 

Черепня Г. М. 5652 

Черешнюк О. М. 6952 

Черкас Б. В. 7142 

Черкашина Г. І. 6716 

Чернега В. М. 6135 

Чернеженко С. А. 6430 

Чернецька Ю. А. 6953 

Чернєй А. В. 6038 

Черних Н. С. 6619 

Черниш В. В. 6264 

Черчилль В. (7076) 

Четвержук Т. І. 6765 

Четирбок П. В. 5602 

Чехун С. В. 6679 

Чнгрян Г. В. 6572 

Чоботарьов А. Ю. 6485 

Чорна Є. Б. 7057 

Чорний О. В. 5707 

Чорнуха І. В. 5653 

Чугунова Є. В. 6334 

Чужик О. І. 6680 

Чуйко В. П. 6700 

Чупринська Є. М. 6096 

Чуркін І. А. 6097 

Шабельникова Є. А. 

 5654 

Шадріна О. В. 6578 

Шаєнко З. О. 6573 

Шаманська О. С. 6918 

Шамов О. В. 5655 

Шанаєва- 

Цимбал Л. О. 6215 

Шаніна О. С. 7100 

Шапіро В. Й. 7120 

Шаповал А. П. 5766 

Шаркова С. Ф. 6335 

Шарлович З. П. 6250 

Шаталович О. М. 5687 

Шахова К. І. 7121 

Шашенко О. О. 5898 

Швачка О. І. 7005 

Швед Л. Р. 5656 

Швець В. В. 6916 

Швиденко О. М. 6831 

Швидка В. Г. 6130 

Шевкун С. М. 5668 

Шевцова Н. А. 6437 

Шевцова Я. В. 5730 

Шевченко М. Н. (7190) 

Шевченко Н. С. 7058 

Шевченко Т. Г. (7106,  

 7118) 

Шевченко Ю. О. 5881 

Шевчук В. В. 6841 

Шевчук В. О. 5821 

Шевчук Н. В. 5822 

Шеін С. С. 7141 

Шекета Є. Ю. 5823 

Шелудько В. Є. 6694 

Шепель Т. В. 6770 

Шеремет Ю. В. 6872 

Шийка О. Я. 6449 

Широбокова О. О. 5708 

Широкоступ О. В. 6873 

Шитіков Д. В. 6528 

Шишацький А. В. 5938 

Шишканинець І. Ф. 6814 

Шиян Л. М. 7191 

Шиян С. П. 6579 

Шідловський О. В. 6622 

Шкарівський Ю. Л. 6580 

Шкода О. А. 6875 

Шкрібляк М. В. 5742 

Шкрьоба А. О. 6513 

Шматко О. О. 6722 

Шмельов Ю. М. 6808 

Шолота Х. В. 7148 

Шостя А. М. 6882 

Шпак А. П. 6144 

Шпурік К. В. 7129 

Шрамко Ю. Ю. 6701 

Штейміллер І. О. 6336 

Штерр Д. І. 7192 

Штонда Є. М. 6337 

Штрімайтіс О. В. 6548 

Шульга Я. М. 7193 

Шумаков І. В. 7028 

Шумейко З. Є. 6225 

Шумельчик Є. І. 7006 

Шумський О. В. 6987 

Шундрик Л. С. 6620 

Шунькіна О. В. 6695 

Шупило І. П. 6244 

Щедров І. М. 5657 

Щерба В. М. 6098 

Щербак Н. Л. 6501 

Щербаківська Л. М. 6188 

Щербаков Я. І. 7124 

Щербакова О. М. 6871 

Щербань Т. В. 6902 

Щербина Ю. С. 5768 

Юткало С. Ю. 6230 

Юферева О. В. 7104 

Ябурова О. В. 6226 

Яворська Н. П. 5810 

Яворський О. В. 6673 

Ягодинська М. О. 7128 

Якименко О. Г. 6251 

Якимець А. В. 6621 

Якимчук В. С. 5583 

Якимчук Т. В. 5658 

Яковлєва Л. В. 6655 

Якубовський І. В. 7042 

Якуша Н. В. 6145 

Ялинська Т. А. 6557 

Янішевська А. В. 5824 

Янчук О. А. 7149 

Яремко М. В. 7086 

Яремова І. В. 6122 

Яремчук М. М. 6479 

Яремчук С. О. 5603 

Яримбаш Д. С. 6718 

Ярова Н. А. 5731 

Ярош В. В. 6099 

Ярошенко О. В. 6338 

Ясіновський О. Б. 6514 

Ясінський Р. М. 6581 

Яцентюк С. В. 5926 

Яців М. Р. 5604 

Яцко Ф. В. 6788 

Яцук П. П. 5573 

Яцура К. Г. 5772 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австрія 
 юрид. науки 5972 
Автономна Республіка Крим 
 геол. науки 6459 
Азербайджан 
 політ. науки 5787 
Арабські країни 
 політ. науки 5771 
Бессарабія 
 історія 7144 
Білорусь 
 держ. упр. 6210 
 екон. науки 5899 
 політ. науки 5783 
Болгарія 
 іст. науки 7143 
Велика Британія 
 мистецтвознавство 7045 
 пед. науки 6242, 6290,  
  6320, 6326 
 філол. науки 7078 
В'єтнам 
 техн. науки 6689 
Волинська обл. 
 архітектура 7041 
 геогр. науки 7135 
 іст. науки 7156, 7164 
Галичина 
 історія 7170 
Горинь, р., притока р. Прип'ять 
 гідрологія 6855 
Греція Стародавня 
 філос. науки 5683 
Грузія 
 юрид. науки 5966 
Гуцульщина 
 мистецтвознавство 7044 
Дніпропетровська обл. 
 іст. науки 7154 
 с.-г. науки 6859 
Донбас 
 гірн. справа 6769, 6775 
Донецька обл. 
 техн. науки 6341 
Житомирська обл. 
 іст. науки 7187 
Закарпатська обл. 
 іст. науки 7162, 7192 
 мед. науки 6561 

 пед. науки 6247 
 с.-г. науки 6814 
Запорізька обл. 
 с.-г. науки 6487 
Західна Азія 
 політ. науки 5771 
Західна Україна 
 екон. науки 5823, 5865 
 с.-г. науки 6843 
 техн. науки 6785 
Західний Лісостеп України 
 лісівництво 6811 
Івано-Франківська обл. 
 іст. науки 7127 
Іран 
 геол. науки 6461 
Кальміус, р. 
 екологія 6341 
Канада 
 іст. науки 7145, 7148 
Київ 
 іст. науки 7140, 7180, 7193 
 філос. науки 5701 
 юрид. науки 6010, 6030 
Київська обл. 
 геогр. науки 7134 
 мистецтвознавство 7046 
 юрид. науки 6070 
Київське водосховище 6389 
Китай 
 філос. науки 5735 
Країни Азії 
 екон. науки 5937 
 філос. науки 5689, 5743 
Країни Європ. Союзу 
 держ. упр. 6211 
 екон. науки 5934 
 пед. науки 6257 
 політ. науки 5780-81 
 юрид. науки 5960, 5970, 5987,  
  5990, 6182 
Країни Європи 
 екон. науки 5606, 5929 
 іст. науки 7179 
 мистецтвознавство 7043, 7048 
 політ. науки 5771, 5785 
 філос. науки 5674, 5686,  
  5688, 5738 
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 юрид. науки 5947, 5964,  
  5968-69, 5971, 5978, 6019, 6091 
Країни Зах. Азії 
 іст. науки 7146 
Країни Сх. Європи 
 екон. науки 5900, 5928 
 іст. науки 6339 
Країни Центр. Європи 
 екон. науки 5900, 5928 
 іст. науки 6339 
Кременчуцьке водосховище 
 орнітологія 6494 
Латориця, р., бас. 
 лісівництво 6814 
Лівобережний Степ України 
 гербологія 6863 
Львів 
 архітектура 7042 
 іст. науки 7161, 7169 
 с.-г. науки 6491, 6812 
Львівська обл. 
 іст. науки 7127, 7185 
Мелітополь, м., Запоріз. обл. 
 с.-г. науки 6487 
Монголія 
 іст. науки 7142 
Нижнє Придніпров'я 
 орнітологія 6497 
 фауна 6497 
Німеччина 
 іст. науки 7172 
 пед. науки 6286, 6319 
Одеська обл. 
 філол. науки 7089 
Ольвія, антич. м., Півн. Причорномор'я 
 історія 7141 
Південна Україна 
 іст. науки 7172-73 
 с.-г. науки 6851, 6880 
Південний Степ України 
 зерн. культури 6866 
 кормовиробництво 6870 
Південно-Східна Європа 
 біол. науки 6462 
 політ. науки 5774 
 с.-г. науки 6862 
Північна Європа 
 іст. науки 7184 
Північне Причорномор'я 
 археологія 7125 
Північно-Західне Причорномор'я 
 агрометеорологія 6458 

Північно-Східний Лісостеп України 
 зерн. культури 6867 
Поділля 
 археологія 7128 
 географія 7132 
Полтавська обл. 
 екон. науки 5802 
 іст. науки 7186 
Польща 
 іст. науки 7137, 7149, 7187 
 пед. науки 6221 
 політ. науки 5784 
 техн. науки 5598 
Правобережна Україна 
 іст. науки 7152, 7178 
 пед. науки 6224 
 юрид. науки 5945 
Правобережний Лісостеп України 
 агроґрунтознавство 6842 
 бджільництво 6916 
 плодівництво 6876 
 рослинництво 6871 
 с.-г. науки 6873 
Рим Стародавній 
 право 5941, 5952 
Рівне 
 біол. науки 6343 
Рівненська обл. 
 іст. науки 7175 
 пед. науки 6317 
Росія 
 іст. науки 6328, 7137 
 пед. науки 6299 
 політ. науки 5782-83 
Сірет, р., притока р. Дунай 
 гідрохімія 6342 
Слобожанщина 
 муз. освіта 6222 
СРСР 
 іст. науки 7165 
Східна Азія 
 мед. науки 6551 
Східна Галичина 
 історія 5943 
Східна Україна 
 геогр. науки 6455 
США 
 філол. науки 7112 
 філос. науки 5734 
 юрид. науки 6042 
Тернопільська обл. 
 іст. науки 7191 
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Ужгород 
 техн. науки 7037 
Україна 
 архітектура 7038 
 біол. науки 6347, 6480, 6489,  
  6492, 6494-95 
 вет. науки 6881, 6888 
 геогр. науки 6452, 6454, 6456-57 
 геол. науки 6450-51, 6460 
 держ. упр. 6186-89, 6191-92,  
  6196-97, 6199-205, 6207,  
  6210, 6212-14 
 екон. науки 5614, 5765, 5792,  
  5796-97, 5800, 5806, 5811,  
  5815, 5820, 5822, 5824-25,  
  5827, 5840, 5843, 5845, 5860,  
  5862, 5867-69, 5871, 5876,  
  5878, 5881, 5901-22, 5927,  
  5930, 5937, 6217-18, 6371,  
  6819, 6854, 6934, 6964 
 іст. науки 5555, 5669, 6216,  
  7137-38, 7150-51, 7153, 7155,  
  7158, 7160, 7163, 7166-68,  
  7174, 7176-77, 7179, 7181-82,  
  7184, 7188-90 
 культурологія 6330 
 мед. науки 6530, 6535, 6578 
 мистецтвознавство 7051, 7056-58 
 пед. науки 6219-20, 6225,  
  6228-30, 6233-34, 6240, 6256,  
  6262, 6265, 6267, 6285, 6289,  
  6292, 6313, 6321, 6323, 7054 
 політ. науки 5775-77, 5783-88 
 с.-г. науки 6848, 6853,  
  6891-92, 6894 
 соц. комунікація 5670, 5760 
 соціол. науки 5747, 5749-50,  
  5757, 5766 
 фіз. виховання 7061 
 філос. науки 5674, 5693-94,  
  5697, 5707, 5742 
 юрид. науки 5939, 5942,  
  5950-54, 5956,  
  5959, 5966, 5968-69, 5974-78,  
  5980, 5985-86, 5988-90, 5993-97,  
  5999-6001, 6003, 6005-06, 6009,  
  6011-12, 6015-17, 6020, 6023,  
  6025, 6027-28, 6031, 6033, 6039,  
  6044, 6048, 6052, 6054, 6056,  
  6059, 6062, 6068-69, 6075, 6077,  
  6081, 6087, 6091, 6095-96,  
  6100-03, 6109, 6111-13, 6115,  

  6120, 6122-23, 6126, 6128,  
  6130, 6134-37, 6146-49, 6159,  
  6161-63, 6171-73, 6176-77,  
  6179-82, 6185 
Українське Полісся 
 агроекологія 6861 
 біол. науки 6467 
 ботаніка 6490 
 лісівництво 6809-10 
 рослинництво 6872 
 фітопатологія 6864 
Український щит 
 геологія 6451 
Українські Карпати 
 біол. науки 6496 
 лісівництво 6813 
УРСР 
 іст. науки 5554, 7171 
УСРР 
 іст. науки 7157 
Франція 
 мистецтвознавство 7047 
 пед. науки 6311 
 філос. науки 5690 
Харків 
 архітектура 7040 
 іст. науки 5556 
 мистецтвознавство 7052 
 фіз.-мат. науки 6387 
 філос. науки 5671 
Харківська обл. 
 біол. науки 6486 
 геогр. науки 7129, 7136 
 іст. науки 7159 
Херсонська обл. 
 с.-г. науки 6875 
Центральний Лісостеп України 
 овочівництво 6856 
 хвороби рослин 6865 
Черкаська обл. 
 геогр. науки 7133 
 іст. науки 7183 
 філол. науки 7093 
Чернігівська обл. 
 геогр. науки 7131 
 мистецтвознавство 7046 
 пед. науки 6259 
Чехословаччина 
 іст. науки 7147 
Чорне море 
 геодинаміка 6452 
 океанологія 6453
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